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- Primeira mensagem do Arcanjo MIGUEL -
Autres Dimensions

~ A ENERGIA DA ESPADA DE MIGUEL ~

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

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

CRISTO.

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 11 de junho de 2005

***
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem vindas a vocês, caras almas de Luz e filhos de Luz.

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das milícias celestes.
Eu venho aqui trazer-lhes minha proteção, meu Santo Manto Azul de proteção, que lhes permitirá enfrentar,
infelizmente, o que vem sobre esta Terra e que é uma grande purificação desse espaço de vida a que vocês
chamam a Terra.
Entretanto, algumas almas não são mais dignas de pisar seu solo, que está em vias de sacralização.

De fato, nos alguns anos que restam antes da passagem e do advento do novo fluxo fotônico de Luz, convém
compreender que inúmeras almas devem ser regeneradas num outro lugar, a fim de poderem, num próximo
dia, renascer numa dimensão nova, completamente purificada de todos os seus defeitos.

Assim, em cada época que vem, e por uma duração, de momento, indeterminada, vocês deverão, como
coletividade humana, enfrentar certo número de elementos, certo número de eventos, certo número de
purificações e de regenerações.
Convém, nisso, alinhar-se com sua Fonte última, compreender que vocês são filhos de Luz, Fonte de Luz e não
desviar dessa atitude de conexão e de cura.

De fato, os elementos vão, muito proximamente, sobre o solo deste planeta, entrar em efervescência, em
manifestação violenta, de maneira a atrair a consciência das almas que continuarão sobre este planeta sobre os
erros que foram feitos há, efetivamente, muito tempo sobre o solo deste planeta e que desencadearam um
retorno dessas forças.
Porque, estejam certos de que tudo o que vocês emitem ao exterior, volta-lhes, amplificado.
E o que os homens, ao nível coletivo, emitiram para o exterior – essa poluição, essa distorção de Leis Divinas
– vai provocar um retrocesso, um retorno sobre si mesmo, do que foi emitido ao exterior.

Os diferentes elementos conjugam-se, agora e já, para purificar, regenerar alguns locais.

As almas sacrificadas, as almas de sacrifício que aceitam fazer essa viagem de grupo para permitir àqueles
que continuarão tomar consciência, são acolhidas nos planos os mais altos quando de sua partida.

Convém compreender que, agora, não é mais tempo de parar o braço da justiça Divina, do exato retorno das
coisas ao seu equilíbrio.
Convém, agora, para aqueles que têm suficientemente lucidez, estar um estado de alinhamento com seu ser
interior, estar centrado e permanecer centrado, quaisquer que sejam os eventos que vocês poderão ver, ouvir e
sentir.

Esses eventos são, eu repito, necessários, diante dos erros e enganos dessa humanidade em risco, que se
desviou, voluntariamente, das leis Divinas, arrastada por isso e nisso por algumas almas distorcidas que
souberam derivar ao proveito próprio as riquezas deste planeta.

Convém a vocês, caras almas que são filhos de Luz, filhos da Fonte, permanecer centrados,
permanentemente, e não deixar-se habitar pela dúvida ou feiúra do que lhes será mostrado pelo que vocês
chamam sua «mídia».

Em caso algum vocês devem duvidar da realidade dos mundos multidimensionais que lhes são prometidos.
Em caso algum vocês devem duvidar da intervenção da
Santa Trindade, a cada minuto de sua vida.
E, sobretudo, no momento oportuno, vocês serão, total e inteiramente, protegidos, na condição de que
permaneçam centrados em sua Unidade Divina, em sua Unidade de Fonte e, isso, quaisquer que sejam os
elementos que são levados a efeito.

Vocês devem compreender, caras almas, que não é mais tempo de tergiversar, de esperar, de reportar para
amanhã o que é urgente fazer hoje, ou seja, reencontrar, totalmente, sua Divindade, sua Essência, sua Fonte de
quem vocês são.

Há, nesse elemento que acabo de dar-lhes, a urgência final de conectar-se, a fim de ser, totalmente, vocês
mesmos, a fim de estar, totalmente, em acordo com o que vocês são.
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mesmos, a fim de estar, totalmente, em acordo com o que vocês são.

Convém-lhes, também, nesses momentos que vêm, manter a calma, manter a serenidade.
Eu repito: todas as ajudas ser-lhes-ão aportadas.
Apenas o medo será capaz de fazê-los desviar, de fazê-los duvidar, ou mesmo tropeçar e a vida continuará,
entretanto, porque a vida é sempre a mais forte, porque a vida é Uma.

A vida é Unidade.
A vida é Divindade, e nada pode entravar o potencial de expansão infinito da vida.

Convém-lhes, entretanto, participar dessa vida, continuar a viver de uma vida autêntica, simples e humilde,
qualquer que seja sua posição, quaisquer que sejam suas atividades, continue-as, a partir do momento em que
elas se situem na justiça e na aplicação das leis Divinas de fraternidade, de humildade e de sinceridade.

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

http://www.autresdimensions.com/


Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu respondo ao seu apelo, para iluminar o seu coração nessas semanas e nesses períodos que iremos
qualificar, se quiserem, de passagem.

Bem amados seres humanos, eu abaixo a minha vibração até esse espaço consagrado e abençoado pela
minha Presença nesse instante, para trabalhar, pela vibração da sua linguagem, pela vibração da espada, para

ajudá-los a elevar a esfera do seu corpo e do seu ser.

Bem amados humanos, a palavra está com vocês.

***

Questão: poderia nos falar do que você acaba de chamar de «passagens»?

A época na qual vocês entram é uma época esperada há extremamente muito tempo.

Ela corresponde a uma era de transição, portanto, de passagem de um estado vibratório a outro estado
vibratório.

Eu não posso exprimir-me na duração de tempo humano, mas no tempo cósmico, que não tem tempo.

A hora chegou de viver essa passagem.

O que nós entendemos por passagem corresponde a uma influência de Luz que se torna diferente do que tem
sido e do que vocês têm conhecido até agora, nessa vida e nas suas memórias de suas vidas.

Nisso, é a passagem de um estado a outro estado.

Essa passagem pode ser assimilada a um cone, a um buraco de agulha pelo qual será preciso atravessar e
reformar, transformar uma série de mecanismos fundamentais que permitem à alma humana avançar a um

estado de Luz mais radiante e mais intenso do que tem sido até o presente.

Essa passagem não pode ser definida, em tempo humano, como um intervalo puramente de tempo, mas,
também, por um intervalo espacial, de modificações espaciais referentes aos espaços dos seus corpos, mas,

também, do corpo planetário e do corpo solar.

Toda noção de passagem, de transição, no nível dos seus seres humanos, planetários e solares, corresponde
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a um processo de alinhamento importante, de desvendamento da Fonte no interior dos corpos.

Os mecanismos fundamentais consistem em explorar, em desenvolver possibilidades de Luz e de
manifestações que foram limitadas pelas necessidades da sua encarnação, pelas necessidades da sua

dimensionalidade.

Esses processos transformadores empregam o conjunto das estruturas, o conjunto das energias, o conjunto
das consciências presentes em todo esse Sistema Solar.

Seria fastidioso enumerar todas essas transformações.

O mais importante é, eu volto a essa noção, a noção de passagem e de transição.

Vocês têm recebido inúmeros ensinamentos, transferidos pela ordem de Melquisedeque, há certo tempo,
nesse lugar e em outros lugares, que insistem sobre diferentes elementos a que vocês denominam,

na linguagem humana, soltar, desapego, alinhamento, estado não emocional e não mental, que será o pré-
requisito para a vivência da passagem.

***

Questão: concretamente, como irá acontecer essa passagem?

O raciocínio para explicar isso, a analogia mais evidente, eu diria, corresponde ao que acontece no momento
da morte, como alguma coisa que sai de algo que de nada mais serve.

No estado de morte, trata-se de deixar o corpo, no estado de transição, trata-se de deixar o corpo astral.

***

Questão: é um fenômeno que se vive em consciência?

Isso irá depender do nível vibratório alcançado por cada ser diferente.

***

Questão: alguns dizem que o corpo astral já está amplamente dissolvido, transmutado, é exato?

Ele está, na maior parte, dissolvido e transmutado, mas ainda está ativo, porque vocês ainda estão sobre esse
mundo que, ele mesmo possui, obviamente, uma trama astral bem mais pesada do que aquela que vocês têm,

a título individual.

***

Questão: o que você chama de processo de desvendamento da Fonte?

O processo de desvendamento da Fonte sobrevém no momento da transição, no momento em que o corpo
astral se apagar, definitivamente.

Ele corresponde à experiência descrita na sua humanidade pelas pessoas.

Ele é assimilável à travessia de um túnel com aspiração para uma Luz descrita como todo amor.

***

Questão: você pode nos falar de «possibilidades dessa Luz»?

A questão não está formulada corretamente.

***

Questão: poderia nos falar do novo estado da Luz?

Vocês ainda não estão ali.

Vocês ainda não estão do outro lado dessa comporta, dessa transição.

Vocês estão deste lado.



***

Questão: essa etapa far-se-á com ou sem o corpo físico?

Cada ser humano é um caso específico.

***

Questão: você falou, há pouco, da encarnação de seres humanos, de seres planetários, de seres
solares...?

Trata-se de uma má compreensão, eu falei do ser solar como ser solar e não de seres solares que
correspondam aos seres humanos.

Não há grandes seres solares, há um ser solar.

Quando eu falo do ser solar, isso nada tem a ver com o ser, no sentido em que vocês o entendem, humano.

***

Questão: poderia especificar de qual entidade você fala?

Do que vocês chamam, na sua linguagem, de Logos Solar, o Sol como ser.
Eu não posso ser mais específico.

***

Questão: o que você chama de «transição» é ligado ao alinhamento planetário do fim de 2007?

Trata-se de uma janela extremamente propícia para essa transição.

***

Questão: nesse processo, como se inscrevem os três dias?

Eles são calcados, absolutamente, nesse período de transição.

***

Questão: continua verdadeiro que uma voz feminina, aquela de Maria, irá prevenir?

Isso não irá mudar.

O anúncio far-se-á a título individual, no que se refere às reuniões, se possível, nos três dias anteriores.

Entretanto, o conjunto de eventos – físicos, econômicos, humanos, cósmicos, magnéticos e terrestres –
prévios a esse período será considerado, também, como um dos seus avisos, para aqueles que estiverem à

escuta.

Seguramente, o período delicado não é a transição em si, mas o período preliminar.

***

Questão: havia sido especificado para afastarmo-nos de centros nos quais houvesse muito
eletromagnetismo, para dispormos de água de fonte e de velas de cera de abelhas.

Cada caso será diferente porque, como vocês compreenderam, alguns humanos serão chamados a reunir-se
antes desse período dos três dias.

Aqueles não terão necessidade das condições que você descreveu.

Aqueles que estiverem isolados, sozinhos, terão necessidade desses elementos.

***

Questão: como vão se organizar essas reuniões?



A organização dessas reuniões não cabe a vocês, é a missão principal de alguns povos que vocês chamam de
extraterrestres.

Eles estarão, obviamente, em manifestação, no período que antecede à reunião, para aqueles que deverão ser
reunidos.

***

Questão: há algo a preparar para esse período de reunião?

Absolutamente não.

O que há a preparar é para agora.

É prever o que vocês chamam de líquidos, é prever o que vocês chamam de alimentos, é prever o que vocês
chamam de facilidade de vida e, isso, para o período que se estende entre agora e a reunião.

***

Questão: isso corresponde, segundo você, a uma duração terrestre de quanto tempo,
aproximadamente?

Um número de meses que vai de seis a sete meses.

A informação deve circular, na condição de que ela não gere medo, aflição ou tomada de medidas
precipitadas.

***

Questão: você poderia nos dar detalhes sobre esses sinais?

Não me cabe entrar nesse tipo de detalhes práticos, mas todas as esferas de vida serão atingidas,
absolutamente todas.

Ninguém poderá ignorá-los.

***

Questão: e sobre a Terra, como planeta, nesse mesmo período?

Ela, também, prepara a sua transição, através de manifestações que cabem a ela, propriamente, a saber, as
modificações terrestres no nível da crosta e, portanto, o que vocês chamam de sismos e de vulcões.

***

Questão: poderia nos falar de modificações de estruturas do ser humano?

A quase dissolução, na preparação, do corpo astral, é acompanhada, doravante, da reversão das pétalas
do manipura chacra que, há mais de 50.000 anos, aproximava-os da encarnação e estão, agora, revertidas

para o alto.

Esse processo, essencial no nível da totalidade dos seres humanos, vai provocar uma adesão ou uma recusa
desse novo estado de consciência.

A adesão traduzir-se-á por inúmeros mecanismos que vocês qualificam de energéticos e de fisiológicos, mas,
sobretudo, no nível da consciência, por um desinteresse de coisas habituais da sua encarnação, de acordo

com as suas idades respectivas.

Pelo contrário, aqueles que resistirem, irão mergulhar, ainda mais profundamente, nos desejos e nos impulsos
que os prendem a essa dimensão.

Assim, e sejam quais forem as percepções energéticas, fisiológicas, vibratórias, o próprio comportamento da
sua consciência irá ditar, de maneira evidente, as suas escolhas.

***

Questão: durante esse período, qual é a melhor preparação a fazer para o homem?



Elevar as suas Vibrações.

***

Questão: qual é a maneira mais potente e mais correta de fazê-lo?

O que vocês chamavam, no tempo das religiões, de oração, o que nós chamaríamos, hoje, de alinhamento
vibratório da consciência com a Fonte, o estado vibratório que consiste em alinhar a cabeça, o coração e

o sacro.

***

Questão: o que é, então, do prazo de 2012?

2012 verá o estabelecimento de novos Céus e de novas Terras na confederação.

O período de 2012 era uma data final.

Após o fenômeno de transição, a distorção do tempo fará com que o seu tempo não seja mais contado do
mesmo modo.

***

Questão: você faz referência a ciclos de trinta e duas horas?

Poder-se-ia assimilar a isso sem, contudo, que haja conformidade total, uma vez que, após a transição, as
regras do tempo, as regras do espaço não serão mais as mesmas.

***

Questão: convém que se divulgue essa mensagem?

Toda mensagem deve ser divulgada, esta, como todas as outras, e é levado ao discernimento vibratório
daquele que recebe, que lê, que ouve a mensagem.

O elemento de resposta, denominado medo ou projeção, irá mostrar, simplesmente, o nível vibratório atingido
e aquele que resta a percorrer para entrar na ausência de medo, na ausência de prevenção em relação às

transições.

Mas é, de outro lado, importante que cada ser humano possa decidir, em consciência, o que ele deve fazer
para enfrentar esse período, em função do seu próprio estado vibratório.

Nos fenômenos que se reportam à transição, ninguém pode influenciar, para tal ou tal escolha, uma pessoa ou
um grupo de indivíduos.

Pode-se apenas informar.

É totalmente diferente, obviamente, quando se trata de retransmissão situada bem menos alto, mas que
intervém no âmbito do acompanhamento do outro.

A liberdade em relação a esse fenômeno de transição não pode ser violada, o que quer dizer que, a título
individual, nenhuma mensagem ou informação da Fonte ou da Luz pode orientar um indivíduo para algo que

seria contrário ou forçado.

***

Questão: o que será dos meios de comunicação ligados à eletricidade (telefone, internet...)?

Isso vai depender do efeito dominó.

***

Questão: qual é o papel da sua espada?

O papel mais conhecido, tal como foi ilustrado desde tempos muito antigos, é a luta contra as forças da
sombra, devido à energia Serafínica veiculada por essa espada.

***
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Questão: nós seremos prevenidos dos eventos a vir?

Como foi anunciado, todo ser humano verá e será prevenido.

***

Questão: você tem, portanto, dois papéis? O combate da sombra e a dissolução do astral?

Esse é o mesmo papel, a sombra é veiculada pelo astral.

A sombra não existe em nenhuma parte de outros lugares senão no astral.

No que concerne a esse período e a essa época, é meu único papel.

***

Questão: qual diferença de papel há entre a sua energia e a energia Crística?

No que se refere ao ato de proteção é o mesmo.

A espada que está na minha mão está na boca de Cristo.

Dito em outros termos, eu comando e combato pela espada.

Cristo comanda pelo Verbo.

***

Questão: qual a diferença entre o «manto azul» de Maria e o seu?

Nenhuma.

Trata-se da mesma capa de invencibilidade e de proteção.

***

Questão: de qual plano você intervém?

Eu não posso situar o plano de partida, estando presente por toda parte.

Eu não posso, dito em outros termos, definir um ponto de vida como algumas entidades de Luz que vivem na
décima primeira, décima oitava, vigésima quarta ou, simplesmente, na quinta dimensão.

Eu participo e vivo no conjunto dos planos.

***

Questão: há outras energias que funcionam como você?

Esse não é nem o momento nem o lugar para falar disso, mas, obviamente, sim, Maria, Cristo, os Arcanjos.

***

Questão: quais são as suas relações com a Intraterra?

Esse não é o momento.

***

Eu os saúdo. 
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Ensinamentos do Príncipe e Regente das
Milícias Celestes

~ A AÇÃO DE MIGUEL ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Queridos seres humanos, eu sou aquele que vem limpar os

campos áuricos do seu planeta e de vocês.
Chegou a hora, agora, de curar as feridas das suas

encarnações, chegou a hora da sua Luz.
Nestes tempos abençoados, permitidos pela Harmonia

Celeste, é indispensável querer, querer Ser, querer a Luz,
querer o que quer a Luz e nada mais.

***

Nestes tempos gloriosos em que a Luz se manifesta no seu
Templo Interior, o momento em que CRISTO revela a sua
Divina Presença no seu Coração, o momento em que

MARIA vem cobrir com a sua Luz o seu Manto de Luz, é

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


essencial Ser, é essencial entregar o seu destino nas mãos
do Pai/Mãe, da FONTE de todas as vidas.

***

Se esta for a sua escolha, vocês poderão entrar nos Reinos
do Pai, entrar no seu Interior, entrar na Divindade.

Para isso é preciso entrar na Mestria, desprenderse de
todos os seus apegos.

Aceitem fazer a peregrinação para vocês mesmos.
Para isso, é necessário abandonar as lutas, sejam elas

quais forem.
Entrar na Divindade é um ato que empenha a sua entidade

inteiramente no Serviço, inteiramente na Unidade.

***

Eu venho, não coagir, mas mostrar o horror das lutas deste
mundo pelo poder, pelo querer, pela dominação.

Eu venho revelar a vocês a realidade que não é a Verdade,
mas a divisão que existe quando a Luz que vocês São se

afasta demais da sua FONTE de Luz.

***

Será que as minhas ações se revelam na sua Dimensão
pelos combates que eu realizo nos Céus?

Não.
Na sua Dimensão, a minha Presença é revelada através da

dinâmica dos Cometas e dos Elementos.
Dessa maneira, quando os seus Elementos se

intensificarem, eu sou isso.
Quando um Cometa for visível, eu sou isso.

Quando os movimentos planetários mudarem, tratase da
minha ação.



***

Não me procurem em uma forma definida, nem em outra
coisa senão no que eu sou: aquele que vem para iluminar a

vida de vocês através dos movimentos da matéria, em
vocês e ao redor de vocês.

Eu os revelo a vocês mesmos, à sua interioridade, ao seu
papel real que é a Unidade da FONTE.

Vocês são seres sublimes que esqueceram o que vocês
eram, devido ao jogo incessante das divisões e das

experiências.
Eu venho lembrálos do que vocês São.

Eu venho reacender a Chama da sua Eternidade.
Eu venho mostrarlhes a sua Radiação infindável.

***

Éme, enfim, permitido alcançar o seu Coração com a minha
Espada para abrir as comportas do seu Amor, para deixar a
sua Alegria exultar ao ver a Luz manifestarse em vocês,

para vocês e para a Criação na sua imensidão.

***

O que CRISTO colocou no seu Templo Interior, há 2.000
anos, o que CRISTO hoje fez germinar, eu venho fazêlo
Irradiar perante o mundo, se vocês concordarem comigo.
Os Elementos que se põem em movimento ao redor do seu
mundo virão então nutrir esta flor, nutrila de Fogo, de Água,
de Ar, a fim de fazer nascer a sua nova realidade, o seu

novo espaço de vida.

***

Este novo mundo está agora à sua porta, ele vem bater ao
seu Coração, vocês irão abrilo à Nova Aliança?

As suas células irão aceitar migrar para outra Vibração?
Para outro nível?



O seu código irá deixar trabalhar a nova Esperança, a nova
Radiância da expressão harmoniosa da vida?

Apenas vocês possuem a chave, apenas vocês têm o poder
de dizer “sim”.

***

Queridos seres humanos, MARIA e CRISTO juntamse à
minha Bênção para preparar o seu dia de amanhã, tão

importante para o seu futuro.

************
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Saudação, bênção, proteção.
Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes.
Primeiro, certo número de indicações.
Esqueçam-se de todas as referências a representações imaginadas de um jovem excitado.
Eu sou apenas esfera de radiância.
Meu papel limita-se, nas últimas esferas da criação, a separar o que deve sê-lo, para que cada coisa siga seu caminho.
Em sua dimensão, isso se chama bem/mal.

Minha densificação e minha presença em sua dimensão apenas podem fazer-se através do que vocês chamam os elementos.
Eu estou presente nos cometas, como elemento fogo.
Eu estou presente nos ares, como tempestade.
Eu estou presente, essencialmente, nesses dois elementos: fogo, ar.

Compreendam, efetivamente, que o que eu corto em sua dimensão: bem/mal, sombra/Luz são apenas duas vertentes evolutivas.
Uma dirigida para o alto, a outra dirigida para baixo.
A Luz que segue a sombra.
A sombra que é apenas a Luz não manifestada.
Meu papel é o de vir cortar, permitir à Luz ir para seu objetivo, cortando a influência da sombra sobre a Luz.
A sombra, em outros espaços-tempos, tornar-se-á Luz.

Eu venho julgar e pesar o que vocês não têm que julgar e pesar.
Eu venho separar, como dizia Cristo, o bom grão do joio.
Eu intervenho, de maneira extensiva e intensiva, quando de grandes fases de separação, nas quais o que deve ir para o alto vai para o
alto, e o que deve ir para baixo vai para baixo.

Eu represento a autoridade suprema, que é aquela que vem cumprir a palavra.
Não me procurem alhures que não onde eu estou.
Meu papel é aquele que eu venho definir nessa dimensão.
Em outras esferas e, portanto, em outras dimensões, meu papel percebido é diferente.
Eu sou, também, aquele que pode, nesses períodos de separação, vir eliminar em sua chama os últimos apegos, liberar as últimas
sombras, porque tal é minha missão.

Como membro da nova trindade eu serei, na dimensão nova, um ponto de apoio essencial à sua elevação nova de sua nova evolução.
Minha espada corta, separa e aperfeiçoa a Luz no interior de sua Luz.
Eu sou o protetor da Luz e regenero a sombra não ainda luminosa, precipito-a em sua encarnação.
Meu papel é essencial nessa etapa.

Eu sou aquele que aperfeiçoa sua ascensão para Cristo.
Eu sou aquele que prepara as condições de sua ascensão, pelo alívio de sombras ainda presentes em sua presença.
Minha presença elimina, portanto, em sua presença, o que deve sê-lo.
A proteção, a purificação, o despertar de seu fogo é a missão atribuída em sua individualidade, em sua coletividade e no conjunto de
formas de vida desse planeta.

Minha missão é anunciada há agora mais de doze anos, quando de minhas passagens cometárias.
Em instantes planetários privilegiados, eu vim oferecer-lhes a cruz da redenção.
Vocês tiveram mais de doze anos para perfazer seu caminho.
Contando segundo seus anos terrestres, isso começou quando do aparecimento da cruz, quando do período pascal de 1995.
Vocês estão, agora, doze anos depois.
Doze anos, durante os quais vocês fizeram a seleção, as escolhas, aliviaram, purificaram sua estrada em seu destino.

O tempo veio de suas núpcias celestes, de suas núpcias de Luz.

MIGUEL – 11 de agosto de 2007
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O retorno à sua totalidade, o retorno à sua inteireza está programado, anunciado.
Vocês chegaram a esse momento esperado para alguns, esperado para outros, temido, ainda, por outros.

Nenhum dos obstáculos da sombra que visem submetê-los ao medo pode ou deve atingir sua inteireza.
Eu sou a muralha, eu sou a Luz que vigia nesse período.
Eu sou o despertador da Luz a título pessoal, não, unicamente, para os homens, mas, também, para os planetas.
Se eu os transformo em Luz, é preciso compreender que eu sou, também, capaz de acender um Sol.

A passagem transicional da terceira dimensão encarnada para a quinta dimensão eterizada acompanha-se do nascimento de um sol,
ao mesmo tempo em que sua inteireza desvenda-se e passa à sua dimensão interior, que é o interior real da vida e, portanto, o interior
do planeta de vida.

Uma Luz apaga-se, outra se acende.
Uma aurora nova chega.
Quando vocês nascem nessa dimensão, o nascimento acompanha-se da promessa do fim dessa encarnação e, no entanto, vocês
temem essa morte?
Não, porque ela aparece como distante, diferida, como se não fizesse parte de sua vida nessa encarnação e, no entanto, a
inexorabilidade da coisa é certa.

A diferença essencial é que, desta vez, vocês não morrem, mas entram na vida real, unificada e luminosa.
A revolução deve acontecer em sua consciência, na aceitação da verdadeira vida e da Luz.
Aí está seu destino nesse ciclo que termina, nesse ciclo que começa.

Seu destino e seu objetivo é Luz.
Em sua alma e, se possível, em seu corpo, é para isso que vocês se dirigem nos dias que vêm.
Não olhem ou atribuam importância ao combate da Luz no exterior de si.
Esse é meu combate, esse é meu destino.
Interessem-se pela construção de sua inteireza, nada mais deve perturbar seu campo de consciência nessa encarnação.

As palavras as mais importantes são estas: busquem, em si, a Luz que está em vocês.
A sombra exterior nada pode contra vocês, nada pode contra a Luz.
Apenas sua ferramenta intelectual quererá fazê-los crer o inverso.
Não há qualquer perigo para sua Luz.
Cabe a vocês, portanto, permanecer na Luz.
O melhor modo de permanecer na Luz tem por nome Amor, Luz, Verdade, Probidade, Pureza.
Vigiando para respeitar esses conceitos, nada do que é exterior ou desse combate poderá atingi-los.

Se interrogações persistem em vocês, unicamente em relação a esse processo, estou pronto a iluminar essas interrogações.

Questão: é correto recorrer a você em proteção?

Sim.

Questão: há um modo específico de fazê-lo?

O apelo feito com a vontade do coração e a vontade de bem basta.

Questão: é verdade que o Monte Gargano, na Itália, é-lhe religado?

O lugar consagrado há séculos é chamado, na Itália, o monte do Arcanjo.
Existe, nesse lugar, o que vocês chamam igreja, não consagrada pela mão do homem, mas por mim mesmo, que está sobre o solo
desse planeta com seu Monte, nesse país, os dois lugares – entre outros – os mais prontos para minha presença.
Ele se chama o monte Santo Ângelo, que se encontra em Puglia.

Questão: na França, trata-se do monte São Miguel?

Sim.
Mas não se esqueça de que minha presença está, antes de tudo, sobre seu mundo, nos cometas e nos ares.

Questão: você poderia dar-nos um marcador no tempo do momento da passagem à quinta dimensão?

Isso é agora.
Entendam, por agora, o dia presente, o dia de após, mas, certamente, não os anos após.

Questão: sua festa de 29 de setembro é portadora de um simbolismo ainda ativo?

Mais do que nunca.

Questão: e como acompanhar isso?

Respeitando, mais do que nunca, a Probidade, a Luz, o Serviço, a Honestidade, o Amor.

Questão: como se articulam suas intervenções com Maria e Cristo?

Elas se articulam em perfeita Unidade Tri-Unitária.
Devido à minha não forma em qualquer linhagem evolutiva, é-me muito mais fácil entrar em manifestação em sua dimensão através
dos elementos precipitados.
Eu trabalho no conjunto dos planetas desse Sistema Solar.
Vocês são apenas uma parte de minhas preocupações.
Eu diria, de momento, que seu país é o menor de minhas atenções.
Eu diria, felizmente.



Não confundam meu papel de proteção e meu papel em minha manifestação.

Questão: poderia falar-nos do comandante Ashtar Sheran?

Existem múltiplas forças reais, densas e menos densas, presentes, de maneira antiga ou recente, em sua região.
O nome é conhecido.
Mas nem tudo o que diz ser dele é dele.
Eu chamaria isso de um supervisor galáctico.

Questão: alguns dizem que Ashtar Sheran é você mesmo?

Eu esclareci que não pertenço às diferentes linhagens evolutivas.
As linhagens chamadas arcangélicas jamais fizeram parte de ciclos evolutivos.
Nós estamos, de toda a eternidade, nos mesmos papéis, nas mesmas dimensões e nas mesmas funções, quaisquer que sejam os
mundos.

Questão: qual é o papel de Lúcifer?

Lúcifer pertence à linhagem arcangélica não evolutiva, assim como os outros arcanjos.
Lúcifer é uma forma de sombra que participa da evolução da Luz e que, entretanto, não participa da nova trindade.

Questão: Lúcifer teria sido, efetivamente, «reabilitado»?

Se esse fosse o caso, vocês não teriam necessidade de mim.
Nesse mundo aí, em todo caso, a resposta é não.
As entidades luciferianas não são a obscuridade.
Elas trabalham, unicamente, no terceiro olho.
Se se trata de uma entidade que se manifesta quando do que vocês chamam canalização, a diferença vai fazer-se entre o aporte ou a
retirada de energia.
A Luz autêntica e os planos e os seres que a sustentam manifestam-se aportando a radiância, a vibração deles.
As entidades que pertencem às legiões luciferianas aportam, também, a energia, mas não no coração, unicamente no terceiro olho.
As entidades da obscuridade aportam o frio e subtraem a energia.

Questão: fora o sentir do coração, qual outro critério permite-nos o discernimento?

O sentir do coração depende do nível de consciência.
Se seus centros, que vocês chamam energéticos, não estão abertos, seu sentir do coração é o sentir de seu ego e, pelo fenômeno de
afinidade, vocês serão atraídos pelo que se assemelha a você.
O sentir vibratório do coração é fiável apenas se o coração está aberto.

Questão: pode-se dizer que a sombra e a Luz são os motores da evolução?

De sua evolução, sim.
Para além, certamente não.

Questão: onde está, hoje, a força arimaniana?

Vocês a têm sob os olhos em seu mundo.
As forças arimanianas que são, eu o lembro, forças da obscuridade, da fossilização, foram, inteiramente, precipitadas sobre a Terra e
não existem quase mais nos planos intermediários.
Não se esqueçam de que os combates que eu realizo nos céus desenrolam-se, sobretudo, em sua dimensão.
A etapa preliminar à separação do que sobe e do que desce foi, efetivamente, encarnar ao máximo as forças ditas involutivas, para
separá-las de vocês.

Uma coisa é simples: quanto mais vocês entrarem na interioridade, na inteireza, respeitando Amor, Serviço, Probidade, Honra, Luz,
Pureza, mais vocês estarão, portanto, centrados em suas virtudes, menos serão enganados.

Questão: mas essas virtudes foram utilizadas para fins de poder pelas religiões?

Mas essas virtudes não pertencem à religião, qualquer que seja.
Não é porque uma religião ou um movimento esteja envolto nessas palavras que essas palavras pertençam-lhe.
Não é porque eu sou representado em alguns lugares que eu esteja presente.

Questão: o que é da festa do Wesak?

É preciso, efetivamente, compreender que o que vocês chamam de lua cheia de touro, lua cheia de Páscoa (precedente), São João
(tanto de verão como de inverno), solstícios, equinócios, luas cheias, luas novas, representam peneiras de abertura.
A intenção é capital para determinar o sentido e a orientação da energia.
As forças obscuras, as forças da sombra, as forças Crísticas utilizam o mesmo reservatório.
Apenas difere a finalidade.
Os ensinamentos podem ser os mesmos.
As palavras empregadas podem ser as mesmas.
Apenas a finalidade é diferente.
O que determina a finalidade não é a festa em si.

Questão: então, como vivê-la, o melhor possível?

Mas é, sempre, a mesma resposta: no coração.

Questão: o que é da «chama azul»?

A chama azul é ligada ao manto de Maria.



A chama azul é ligada ao manto de Maria.
É outra purificação, proteção, proferida pela chama azul.
É outra iniciação feminina.

Questão: qual é sua relação com a chama violeta?

Eu não mantenho relação com esse gênero de manifestação.
Não é de minha responsabilidade.

Questão: há uma cor que corresponda à sua vibração?

Eu não sou limitado a uma cor.

Questão: há uma representação mais adequada para você?

O melhor modo está no nome Miguel (ndr: foneticamente, MI HAEL, pronunciando o h).

Questão: é verdade que o arcanjo Uriel tomaria sua sequência?

Eu não tenho mais papel algum, a partir do momento em que a sombra não exista mais.
A quinta dimensão não tolera a sombra.
Eu nada mais tenho a fazer ali, mesmo se eu seja o pilar da nova trindade.

Questão: o fim da sombra é para breve?

Assim que vocês estiverem desembaraçados dessa terceira dimensão.
Compreendam, efetivamente, que o jogo da sombra e da Luz é a condição sine qua non da experiência dessa terceira dimensão.

Questão: o melhor caminho a seguir é, portanto, aquele de Cristo?

O melhor caminho, prioritariamente, é o seu.
Enquanto você se identifica a algo de exterior, sem poder reproduzi-lo inteiramente, na imitação, você não está em seu caminho.
Você segue uma via exterior.
Onde há menos de perigo é, efetivamente, a via do Cristo.
Eu não falo de religião, eu não falo de igreja, eu falo de uma vida que existiu sobre este planeta.

Questão: portanto, na via de Cristo, experimentam-se todas as virtudes que você citou?

Sim.
Ela pode exprimir-se, essa lista, em muitos outros seres humanos que percorreram o caminho do despertar e da realização.
Mas a potência espiritual ligada ao sacrifício de Cristo é a semeadura do planeta por Seu sangue é o maior mistério da redenção.
Eu não lhes peço para aderir, eu repito, a uma religião, a um movimento, a uma prática, mas a um caminho.

Saudação e bênção a vocês todos.
Na paz de Cristo, sejam abençoados.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Saudações do Coro dos Anjos.
Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das milícias celestes.
Recebam a minha paz, recebam a Luz do Coro dos Anjos.

Estou com vocês, nesse momento, não para responder às suas questões sobre um caminho de sua humanidade, mas, efetivamente,
mais para iluminar um caminho de espiritualidade, um caminho de retorno para a Fonte que vocês são, filhos da Lei de Um, filhos da
Luz,

É-lhes prometido, nesses tempos reduzidos, poder retornar à sua fonte primeira, enriquecidos de experiências de sua encarnação,
enriquecidos de suas peregrinações.
Assim, eu venho perfazer a estrada de seu caminho, para iluminar e restaurar a Unidade eu é sua, no caminho para a Fonte, no
caminho para sua Unidade reencontrada.

Paz aos seus corações, paz às suas Luzes.
Nesse instante, eu deposito em vocês a potência de fogo de minha espada, em seu coração, e escuto as questões queridas aos seus
corações, para permitir-lhes juntar-se à Unidade, em toda serenidade.
Assim, eu acolho, em minha Luz, as suas questões de Luz.
Então, eu dirijo minha consciência para vocês, para acolher as questões sobre sua estrada de Luz.

Questão: podemos conhecer nossa cor de alma?

As cores de almas, as famílias de almas são caminhos ligados às suas encarnações, às características de seus caminhos individuais
ou de suas famílias, em peregrinação sobre esta Terra.
Todas as almas em retorno para a Luz são da cor da Luz, porque elas não conhecem mais a noção de família, a noção de cor, porque
elas se juntam à Unidade para cantar os louvores e a glória da Unidade, os louvores e a glória da Divindade.

Assim, a alma no caminho despoja-se das famílias, despoja-se das cores para ir para a Luz.

Questão: pode-se contatar uma alma que se conheceu em sua vida, no curso de nova encarnação?

Não.
Quando vocês retomam um novo caminho na encarnação, quando retomam vida nessa realidade encarnada, nada subsiste da
encarnação precedente.
Apenas seres qualificados e despertos à dimensão divina reencontram a memória e, isso, de maneira, efetivamente, incompleta.
É indispensável que a vida nova acompanhe-se de uma liberdade nova.
Não é, portanto, possível entrar em contato, pela vontade, com essas almas.

Questão: isso quer dizer que é preciso que aqueles que ficam esqueçam-se daqueles que partem?

As pontes são cortadas, exceto ao nível de seu mental, ao nível de seu complexo inferior, através da lembrança e do apego.
As leis espirituais impõem, nos planos cármicos nos quais vocês têm vivido, que haja dissolução total, para a alma que volta
rapidamente e que seja suscetível de reencontrar entidades presentes na vida precedente, para não serem submetidas a qualquer
aproximação energética, afetiva ou espiritual, exceto em circunstâncias precisas nas quais uma alma viria encarnar-se no mesmo meio
familiar que ela acaba de deixar.
Isso é excepcional.
Dito em outros termos, os carmas que vocês têm a assumir, em relação a uma entidade liberada desse plano no qual vocês vivem
ainda, não têm lugar de ser em sua própria vida, mas são reportados a uma vida ulterior, na condição de que haja uma.

Qual é a alma, entre vocês, que tem a mínima lembrança de sua última vida e de laços que foram estabelecidos, independentemente,
mesmo, de lembranças?
Então, por que vocês querem que uma alma que se reencarna mantenha os vestígios de um laço, tão forte e positivo que ele tenha
sido?
Sua memória, sua lembrança do amor portado ou recebido pertence a vocês, é suscetível de fazê-los avançar ou não, mas pertence a
vocês.
Não há ninguém do outro lado.

Questão: como chegar ao pleno potencial espiritual?

A primeira palavra seria a mestria, mas, através da palavra mestra, bem além, situa-se algo que está além do conceito de abandono: a
renúncia.
Renúncia a quê?
Renúncia à experiência, renúncia aos apegos, renúncia, mesmo, à vontade espiritual de algo.
Essa renúncia é abandono à Luz, para além de todo apego, de todo condicionamento e de toda vontade pessoal, qualquer que seja.
A mínima veleidade pessoal de realização, qualquer que seja, é um entrave à emergência de sua Unidade.

Esse é um caminho rude, abrupto, que não pode fazer-se nem em uma vida, nem em mil vidas, que apenas pode fazer-se após uma
maturação importante da alma, durante um ciclo completo de encarnação nessa dimensão, durante mais de cinquenta mil anos.
E ainda, ao fim dos cinquenta mil anos de experiências, apenas uma ínfima proporção de almas é capaz dessa renúncia.
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Questão: o que advém daqueles que não são capazes dessa renúncia?

Eles recomeçam um ciclo, dois ciclos, ou mesmo numerosos ciclos.

Questão: isso é ligado ao «Pai, que sua vontade seja feita»?

A ilustração da vida do grande neófito (para além, mesmo, desse Sistema Solar), da dimensão Crística (a dimensão do pleno potencial
espiritual) é ilustrada pela crucificação, pelo momento da renúncia final, o momento em que tudo se consuma, o momento em que nada
mais pode vir entravar a vontade do Pai, da Luz, que é fazê-los voltar em Seu seio.

Questão: parece que haveria uma aceleração de evoluções?

Essa aceleração do retorno à fonte é-lhes conhecida por inúmeros elementos.
Elementos ligados à mediunidade, elementos ligados às escrituras, elementos ligados aos ciclos que vocês vivem e à observação de
seu espaço de vida.
O conjunto desses elementos é a confirmação absoluta da fase de fim de ciclo e de emergência do novo ciclo.
Isso não é em cem anos, não é em dez anos, mas é agora, e isso já chegou agora.

Questão: é verdade que, a cada início de ciclo, existe uma idade de ouro?

A idade de ouro corresponde ao nascimento e à emergência de um novo ciclo.
Para aqueles que seguiram e acompanharam esse ciclo, esse é o caso, há cinquenta e dois mil anos, quando da emergência de um
estado de consciência.
Esse é, agora, o caso, com a emergência de um novo estado vibratório.

Questão: os grandes neófitos teriam concluído um ciclo e teriam voltado a ajudar a humanidade?

Todo ser, todo Deus que acompanha uma grande respiração faz, necessariamente, o sacrifício, pelas vias da encarnação.
Assim, é claro, muito altos neófitos, antes de percorrer o ciclo da encarnação, desceram de domínios etéreos de realização para
sacrificar e acompanhar a criação deles.
Eles são, portanto, seres iniciados, já realizados, já consumados, mas que fazem sacrifício para acompanhar e revelar a própria
criação.

Questão: onde nós estamos, nesse ciclo?

Vocês estão, todos, no fim do ciclo.
Vocês estão, todos, no momento de pronunciar seus votos de renúncia, se tal é sua aspiração.
As escolhas já estão feitas, há dois anos de seu tempo terrestre.
A renúncia é algo que está além da escolha da Luz ou da escolha da experiência da encarnação.
A renúncia toca não à sua ascensão, mas à sua renúncia, à sua encarnação, que está além da ascensão.

A renúncia é a crucificação e a ressurreição em outra dimensão, ilustrada, sempre, pela vida de Cristo.
Não se trata da escolha entre a Sombra, a Luz, a encarnação ou a ascensão, mas da renúncia a um estado para aceder a outro
estado.
Isso é possível nesse fim de ciclo também.

Passar do humano à nova raça, isso é uma escolha.
A renúncia é passar do humano ao anjo.
Há sede, sede de humanidade e, portanto, de relações na humanidade, seja na terceira dimensão como na quinta dimensão.
A renúncia necessita do abandono da humanidade para juntar-se às esferas dos anjos.
É uma coisa falar de iniciado, em sua linguagem, ser realizado.
É outra coisa abandonar a humanidade para juntar-se ao estado angélico.

Questão: como saber se se está no mesmo plano vibratório espiritual que um próximo?

Essa interrogação faz intervir apreciações de valores que não têm lugar de ser.
A completude de duas almas não tem que estar amarrada a um nível pessoal ou a um nível espiritual.
É uma experiência de completude.
Como tal, ela se basta a si mesma e não requer valorização pessoal ou espiritual, porque ela está fora desse âmbito.

Questão: é preciso renunciar, mesmo a toda veleidade de desenvolvimento espiritual?

Isso não pode ser colocado nesses termos.
A renúncia não pode ser decidida como na paródia de algumas de suas ordens monásticas.
A renúncia é um processo da alma, que não pode decidir-se em sua vida, contrariamente à escolha da Luz ou da Sombra ou da
encarnação.
Essa renúncia apenas pode ser conhecida no momento final, em que a alma reencontra a Luz, e não antes.

Questão: os anjos renunciaram?

A maior parte dos anjos que acompanha a humanidade terrestre não conheceu, ainda, a encarnação.
Eles os precedem, eles não os seguem.
Haverá, também, para alguns deles, uma forma de renúncia e, no caso deles, uma renúncia à Unidade, para experimentar a
multiplicidade.

Questão: haveria como que uma troca entre os anjos e os humanos?

Não é uma mecânica tão superficial.
Não há lugar a tomar ou lugar a ceder.
A posição dos anjos que vêm do humano e a posição dos anjos que não conhecem o humano, estritamente, nada têm a ver.



Questão: o que é de suas milícias celestes?

Elas não são constituídas de humanos.
Elas são constituídas de entidades ditas biológicas, que evoluem na terceira dimensão, mas desprovidas de qualquer emoção e,
portanto, de qualquer atração reativa em função de um humor.
Essas milícias são chamadas Anjos do Senhor, ao mesmo tempo não sendo anjos, tais como sua humanidade concebe-os.
Vocês concebem os anjos como seres etéreos sem corpo.

Questão: e o que é dos anjos guardiões?

Anjos que estão em vias de humanização.
Eles desposam as vibrações pesadas de homens encarnados, fazem a experiência da vibração emoção, preparando a própria
renúncia á divindade.

Questão: isso significa que eles conhecerão a encarnação, depois, o retorno à Unidade?

Em alguns casos.

Questão: nós fomos anjos?

Isso não é uma generalidade.
Para alguns, sim, para outros, não.
Vocês seguiram o caminho da humanidade em outras vibrações, não, necessariamente, sob a forma angélica.
Não há regra que vocês possam extrair daí.

Questão: poderia esclarecer seu papel?

Meus papéis são múltiplos.
O papel essencial, nesse fim de ciclo, é vir iluminar o que deve sê-lo.
A iluminação que pode ser um combate contra a Sombra.
A iluminação que pode ser cortar laços.

Questão: como se pode, o melhor possível viver, no quotidiano, essa fluidez da Unidade?

Contentando-se em viver cada segundo, cada instante de sua encarnação inclinado, em consciência, para essa Unidade.
Abstendo-se de fazer, de maneira consciente, pela palavra, pelo pensamento, pelo ato, qualquer violação de luz e de liberdade.
Respeitando a liberdade, respeitando a Luz e a vontade de cada alma na humanidade, na encarnação.
Extraindo-se da dualidade, do julgamento.
Extraindo-se do pensamento da influência de seus atos e de suas ações.
Agindo no instante, pela Luz e para a Luz e não para qualquer resultado.
Agindo no sentido da graça, da Unidade,
Estando em acordo com o que vocês são.
Não enganando, pela palavra, o olhar ou o ato, não traindo, pela palavra, o olhar ou o ato, o que vocês são.

Questão: o que você chama de sentido da graça?

O sentido da graça é a lei de ação feita, não para provocar uma reação, mas uma ação feita para provocar a graça.
Toda ação que vocês fazem para provocar uma reação, mesmo se ela seja positiva, afasta-os da graça, afasta-os do amor, afasta-os
da Unidade.

Questão: poucos indivíduos podem viver assim, portanto, quase nenhum humano poderá juntar-se a essa Unidade?

Haverá ainda menos humanos a juntar-se à renúncia, a mudar de estado.
Haverá poucos humanos que acederão à ascensão.
É a lógica.
Porque isso demanda uma maturidade não de encarnação, mas de alma, o que é diferente.

O número importa pouco, assim como os anos importam pouco.
A certo estágio, a imortalidade e a eternidade são o lote quotidiano das formas de consciência.

Questão: qual é sua iluminação sobre a ascensão com ou sem o corpo?

Há ascensão possível com ou sem o corpo.
A ascensão é diferente da renúncia.
A ascensão, com ou sem o corpo, leva-os a uma humanidade transcendida de quinta dimensão.
A renúncia os faz colocar em outro estado evolutivo, que nada mais tem a ver, de perto ou de longe, com a humanidade.

Questão: como se faz a diferença?

A escolha de alma ou as contingências corporais.
Um ou o outro.
Um e o outro.

Questão: Você tem preconizações para prosseguir nosso caminho o melhor possível?

Procurem a verdade de ato, de olhar, de ação.
A verdade, a consciência, a Luz são essenciais ao bom desenrolar do que vem.
Busquem, a cada minuto, a cada inspirar, aproximar-se da verdade aproximar-se de seu coração, ignorando os divisores que fazem
parte de sua vida em encarnação e que lhes pertencem, suas construções mentais ligadas ao seu cérebro e não à sua consciência, as
construções de emoções ligadas aos jogos de ação e reação, ligadas, elas mesmas, aos seus jogos sociais e afetivos.



Encontrem a Fonte, lugar de serenidade e de Unidade em seu centro e seu coração.
Não atribuir importância ao que acontece no exterior, mais do que o necessário.
Recorrer, o mais frequentemente possível, ao recolhimento interior.
O recolhimento interior não é oração, não é meditação, mas é estar em acordo com todas as suas dimensões.

Vocês agem para a Luz, em ação de graça, ou agem na reação?

Será tempo, agora, filhos da Lei de Um, que eu deixe esse envelope.
Eu lhes aporto a chama Violeta no desejo de paz.
Sejam abençoados.
Sejam unificados, agora.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzido para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


Eu sou MIGUEL, Arcanjo, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho a vocês a fim de assessorar o conjunto de entidades humanas deste planeta para viver o ano do
acordar, o ano do despertar e, sobretudo, o ano do meu combate.

O bom grão deve ser separado do joio.
A Luz vem iluminar.
A Luz vem revelar.

A Luz vem despertar.
Eu estou à frente dos batalhões da Luz.

Eu venho mostrar, pela Luz, tudo o que até agora passou em falso em seu condicionamento e em sua
evolução, a título individual e a título coletivo.

Minha ação e minha Luz manifestar-se-ão no decorrer deste ano por manifestações elementares intensas,
violentas e instantâneas, quer seja, evidentemente, através do Fogo e, de maneira equivalente, pelo elemento

Ar.

***

Cada Arcanjo é atribuído com um trabalho específico nesse sistema solar a cada 12 anos.
O ano de 2009 em seus calendários é aquele do retorno da minha Presença.

O ano de 1996 foi o ano em que eu encarnei, pela primeira vez sobre a Terra, a totalidade das minhas energias
da luta Arcangélica pelo Pai, bendito seja Ele.

Neste ano de 2009, e até meados do ano de 2010 e, portanto, por mais de um ano, eu irei me manifestar a
vocês por sinais, pelos elementos e por modificações da Luz no seu ser físico, no nível do seu DNA e, no nível

das suas estruturas sutis, pelo elemento Fogo e pelo elemento Ar.
Eu venho queimar em vocês o que poderia interferir no estabelecimento das suas escolhas prévias efetuadas

durante os anos anteriores.
Eu venho desmascarar as zonas da Sombra.
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Eu venho revelar a Luz.
Eu sou aquele que precede o retorno do Filho e do Pai.

Eu sou aquele que vem, pelo Fogo e pelo Ar, fazer emergir em vocês a força da alma, a força do Espírito e
a Verdade da Luz.

***

O homem deve encontrar a Unidade.
Alguns de vocês, e muito poucos de vocês, a encontraram.

Alguns virão ajudá-los a realizar a sua Unidade através da rebelião contra as forças escuras.
Não se trata mais de confrontação, mas de combate.

Esse combate que eu desempenho no nível dos elementos, em nível coletivo, deve permitir, no seu interior,
tornarem-se seres firmados na Luz e na Verdade do Pai.

Muitas coisas, muitos elementos, muitas vidas, muitos seres humanos, muitos povos deverão, neste ano,
adaptar-se, transformar-se, conformar-se à vontade da Luz.

Eu venho, pelo desfecho da Luz, fazer um trabalho em vocês, ao redor de vocês e no conjunto do planeta.
Eu venho, acompanhado do conjunto das hierarquias de Luz de todos os universos do seu quadrante galáctico

a fim de eliminar os freios e os obstáculos à ascensão da humanidade revelada à sua Luz Divina.
Eu venho permitir a este planeta e a esse sistema solar liberarem-se de dificuldades procedentes das leis de

karma.
Eu venho realizar o que foi anunciado.

***

O ano é um ano de intensa Luz e de intensos sofrimentos.
A Luz, respondam-me vocês, a Luz é Alegria, a Luz é Verdade, a Luz não é sofrimento.

Ela é justa e exata, exceto durante os momentos de transição acompanhando as grandes mudanças de ciclos
em todas as criações existentes, passadas e a advir.

Esse momento de transição é um momento de tensões extremas entre forças interiores e exteriores a vocês
querendo ir para a materialidade e entre forças e tensões querendo ir para a Luz.

Vocês não podem escapar disso.
É a única maneira, eu digo e eu repito, em período de transição, para vocês, almas humanas em seus corpos,

de transcender a experiência da encarnação, a experiência da Sombra e de forjar em vocês a força e a
Verdade da Luz.

***

Vocês irão se tornar o que vocês são realmente na totalidade, em Luz, em Verdade e em afirmação da
interioridade.

Vocês vão reencontrar a sua filiação.
Vocês vão encontrar o seu legado que é Luz e isso ocasiona, neste final de ciclo, um sofrimento, como um

fogo que queima e forja a Luz a mais invulnerável.
Vocês vão conhecer, através do que eu vim despertar, revelar e desmascarar, a invulnerabilidade da Luz.

Vocês devem demonstrá-la.
Vocês devem manifestá-la durante os 14 meses que terão pela frente.

O fogo é o elemento mestre mantido pelo ar.
Cabe a vocês planejar, dirigir suas vidas em função dos imperativos da Luz e não mais das imposições desta

sociedade pervertida em que vocês evoluem.
Vocês devem, pouco a pouco, se extrair desta teia de aranha que os engloba nesta dimensão e nesta

condição.
Vocês devem se extrair de todos os seus condicionamentos, de todos os seus hábitos criados pelo medo.
Vocês deverão cada vez mais, gradualmente e à medida dos meses, das semanas, deixarem transparecer

cada vez mais a Luz e a Verdade que vocês estão prestes a se tornar.
Não há mais compromisso possível entre a Sombra e a Luz, entre a sua vida na Luz e o que era a sua vida

na Sombra e no medo.
Vocês apenas devem se preocupar em cultivar esse fogo interior que eu lhes transmito.

Absolutamente nada mais tem importância.
A irradiação cósmica, a irradiação solar e a irradiação das hierarquias emitidas para vocês induzem a isso.



***

Nós devemos manifestar a Luz.
Nós devemos intervir pela Luz.

Não há qualquer violação de liberdade ou de livre arbítrio humano ou divino.
Isso faz parte, eu repito, da transformação de cada ciclo em um ciclo seguinte e, isso, em todos os universos.

Vocês estão neste período, vocês estão nesses momentos.
Cabe a vocês cultivar, nutrir, aumentar e engrandecer a chama da sua Luz e, para isso, a teia de aranha que era

a sua deve desaparecer.
A teia de aranha é representada por tudo o que os atrai e os leva a mais materialidade, a mais medos e a mais,

ainda, subserviência à sociedade.
Esta subserviência pode mostrar-se como muito encantadora, às vezes denominada compaixão, humanidade,

palavras que têm permeado a falsidade da sua sociedade.
Doravante vocês vão se afirmar, vocês vão se mostrar em resistência com relação à teia de aranha que vai

desejar aprisioná-los e impedi-los de ir aonde vocês devem ir.

***

A única solução é a potência da sua chama.
Ela é a resposta, esta potência, a todas as questões.

Ela é a resolução, ela é a solução para todos os obstáculos.
A potência da sua Luz, a potência da sua irradiação determina o nível da sua inteligência do coração.

Quanto mais vocês aumentarem a sua chama de Luz, mais vocês serão capazes de fortificar a Luz e eliminar o
que, em vocês, ao redor de vocês e na sociedade bloqueia isso.

Os compromissos não serão mais possíveis.
As relações que vocês estabelecem, uns com os outros, mas também, de uma maneira mais geral, com cada

corrente de força de energia desta teia, serão fundamentais durante este ano.
Lembrem-se de que a potência da chama é o reflexo da potência do seu Amor e da sua Luz.

Apenas nesta potência aí que vocês irão encontrar os espaços de resolução para tudo, eu digo bem para tudo
o que irá se apresentar a vocês.

***

Vocês devem cultivar, aumentar em vocês a confiança na potência da sua chama.
Vocês são seres de Luz.

Vocês são seres da Eternidade.
Somente a sua forma é efêmera.

Existe em vocês um fogo eterno, um fogo inalienável que hoje, e doravante, vai se revelar cada vez mais
fortemente na vida de vocês.

Isso pode necessitar de momentos de repouso, de momentos em que o seu corpo tem a impressão de não
poder enquadrar tão bem a Luz como a teia de aranha.

Mas vocês são muito mais intensos e muito mais potentes do que o maior dos seus sonhos.
Almas humanas na encarnação, vocês irão viver o fim da separação.

Vocês irão viver a verdade do que foi anunciado desde muitíssimo tempo.
Isso é agora porque este é o meu ano e a minha ação, a última nesta dimensão.

Eu voltarei, em ocasiões específicas, em momentos específicos, em função do calendário planetário da
instalação da Luz e da eminência da Luz sobre a Sombra.

Na minha primeira vinda neste ano eu quero deixá-los preencherem-se dessaspalavras e
dessas vibrações para ativar em vocês o potencial da sua Chama da Eternidade.

Vocês não devem mais se deixar iludir e a Luz é o seu melhor meio de combater, o seu melhor meio de
pacificar.

***

Bem amadas almas humanas, recebam o Amor, a misericórdia, o carinho das hierarquias espirituais que
assistem a este ano tão importante da sua evolução.



Sejam abençoados.
Vocês são amados.

Vocês estão protegidos.
Eu lhes digo até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=270

05 de janeiro de 2009

***

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

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Como alguns de vocês já sabem, eu vou animar este ano, o seu ano, este ano terrestre, através do fogo, através
da Luz e através do combate.

Vocês, entidades humanas, não têm que combater, mas que integrar e assumir as escolhas que fizeram.

Nenhum obstáculo ao estabelecimento da sua Luz interior deve perdurar durante este ano.

A qualidade da Luz que irá atingi-los em maio de 2010 será esta qualidade e esta quantidade da Luz autêntica que irá
lhes permitir realizar a sua própria Ascensão e a sua própria Transformação.

Nenhum elemento material, nenhum elemento afetivo, nenhum elemento social da sua sociedade deve vir obstruir o
seu desenvolvimento e a sua base da Luz.

Isso pode por vezes ser duro, como eu lhes disse durante a minha primeira intervenção neste ano (*).

Alguns de vocês podem encontrar-se confrontados com situações de tensões intensas.

Tenham em mente que a tensão não deve gerar a tensão.

Quando uma tensão se manifestar, em vocês ou ao redor de vocês, voltem a se centrar na sua Luz e em nada mais.

***

Em várias ocasiões, e em múltiplas reprises, vocês irão receber a energia que é a minha, que irá se impactar no
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seu ser, no seu coração e na sua cabeça.

Vocês devem deixar esta energia, esta consciência penetrar em vocês, porque se trata da Espada da Verdade, da
Espada da Justiça e da Espada que corta as relações que os unem ainda a essa relação material e a

esta materialidade pela qual vocês tanto viveram, tanto experimentaram e tanto sofreram.

Vocês vão reencontrar, progressivamente e à medida dos próximos meses, a sua dimensão de Ser de Luz e, para
alguns de vocês, aqueles a quem eu chamaria de Guerreiros de Luz (cuja missão será a de espalhar esta Luz para

todos e contra tudo e todos), vocês serão assistidos, serão ajudados, de acordo com a sua linhagem, de acordo com
as suas afinidades, para realizar esse trabalho.

Como eu lhes disse, eu irei me manifestar preferencialmente através dos elementos, obviamente, do Fogo e do Ar.

Mas eu tenho necessidade e temos, nós, as milícias celestes, necessidade do seu canal, necessidade do seu ser de
carne, necessidade do seu DNA, a fim de fusionar ainda mais profundamente, nesse plano de materialidade onde

vocês vivem, a energia Micaélica.

***

Eu venho purificar em vocês e sobre esse mundo, eu venho despertar e acordar a dimensão da sua Luz eterna.

Vocês não devem se deixar perturbar por qualquer acontecimento exterior, mas, entretanto, mantenham-se
informados sobre as manifestações celestes porque elas são preponderantes para determinar os lugares da minha
ação, os lugares do meu Fogo e os lugares das manifestações elementares ligadas à minha Presença purificadora.

Mantenham um olho no céu (e não na loucura dos homens), ao mesmo tempo estando lúcidos, no seu ser interior, no
seu coração interior.

A estabilização da minha energia deve ser realizada inteiramente durante este período de pouco mais de um ano
que vocês têm a viver.

Eu não escondi, e não irei esconder de vocês, que os acontecimentos materiais visíveis aos olhos da humanidade
irão parecer como funestos e terríveis.

Mas não é nada disso.

Vejam isso com o olho do Amor, com o olho daquele que purifica e que será, ele também, purificado.

Vocês estão nos estratos finais da vida material, nos estratos finais da experiência da encarnação.

Vocês devem, hoje, fazer elevar o seu corpo (aqueles que podem, em todo caso), liberar-se de uma maneira ou de
outra dessas contingências e dessas limitações materiais que se tornaram necessárias pela experiência desejada

pelo Mestre deste sistema solar.

Vocês caminharam desde a Eternidade, caminharam por vidas múltiplas para chegar aí onde estão.

***

Vocês estão no limiar da grande transformação, vocês vão vivê-la pelos seus olhos, na sua carne, na sua sociedade,
durante este ano.

Tudo o que foi corrompido, tudo o que foi viciado, tudo o que foi desviado da Luz deve desaparecer, sob forma
de revelação, sob forma de compreensão e também sob forma destruição.

Eu não venho destruir.

As destruições não são uma destruição para a destruição, mas efetivamente destruições para a purificação e para
a Luz.

Como eu lhes disse previamente, não pode ser diferente em cada final de ciclo.



Vocês estão no extremo limite do que esta Terra e este sistema solar, na sua totalidade,
podem tolerar, suportar e provar.

Vocês estão nos momentos imediatos que precedem a sua Ascensão, durante este ano que vai transcorrer.

Inúmeros seres vão partir agora para ascensionar ou para recomeçar a experiência.

Não julguem, não condenem, estejam certos de que, durante este enquadramento da Luz e este enquadramento das
Milícias Celestes, tudo que chegar será exato, necessário e luminoso.

***

Vocês devem reencontrar o seu status de Ser de Luz inteiramente.

Vocês devem fazer nascer esta Luz nesta densidade do seu corpo e do corpo planetário.

Vocês devem ser os canais da minha Luz e os canais da Luz do Pai.

Vocês devem ser também os canais da energia da Mãe Divina, a fim de assistir aqueles dos seus irmãos que
procuram também a Luz e que, entretanto, não podem suportar, encaixar, digerir o afluxo de energias que vem para

vocês.

Vocês são, de fato, bombardeados, desde mais de três semanas, por um ‘fogo cósmico’ anunciado desde muitíssimo
tempo por inúmeras profecias e inúmeros elementos visíveis na superfície da sua Terra.

Mantenham os olhos no céu, o céu vai enviar sinais a vocês, eles são múltiplos.

As energias também serão múltiplas.

Não se deixem enganar pelas manifestações da Sombra que vão querer também utilizar o céu para manifestar a
Sombra.

Retenham que a minha manifestação se faz, sobretudo, através dos Elementos, que as formas tomadas por seus
céus, quanto às suas cores, quanto às suas irisações, quanto às suas próprias nuvens, indicam onde aquilo se situa,

a energia específica do lugar que terão que viver nas quatro semanas que se seguem.

Afastem-se do lugar onde os fenômenos luminosos tenderiam a se tornar permanentes sob a forma de cores
alteradas, sob a forma de formas anormais e de irisações anormais no seu céu, porque isso são as primícias da

intervenção da Justiça Divina nesse lugar.

Mantenham um olho sobre o céu.

Os seus meios de informação são múltiplos, mas a coisa mais interna e mais importante é o seu próprio olho interior.

***

Pouco a pouco, progressivamente, gradualmente e à medida da efusão da energia das Milícias Celestes, vocês irão
tomar consciência de quem vocês são realmente, de quem vocês são realmente na Luz, mas também na Sombra,

porque vocês estão em um mundo de Sombra onde a Luz deve transparecer e fazer cessar a Sombra.

Aí está o objetivo da sua evolução, aí está o sentido da sua encarnação, aí está o sentido do seu sacrifício.

Vocês sacrificaram, de fato, o ser de Luz que vocês são a fim de realizar esta missão de espiritualizar a matéria, de
tornar luminoso e intenso o que era sombra.

O único combate é aceitar a energia, porque a Energia que vocês recebem da minha parte e das Milícias é a arma
mais potente que vocês irão encontrar à sua disposição neste universo.

Sem exagerar o mínimo que seja, saibam que viver o Corpo de Luz os protege de qualquer forma de irradiação
cósmica e mesmo da loucura dos homens através do que vocês chamam de «bomba atômica».



Vocês estão à beira das maiores tensões que vão começar a se manifestar durante este ano [2009].

Elas vão começar pouco depois de 21 de março, que é a data da sua primavera [outono, no hemisfério sul].

Nos dias que vão se seguir, o mundo vai lhes parecer tornar-se louco.

De fato, vários seres não podem encaixar, literalmente, a Luz que eles recebem.

Inúmeros seres não podem abrir o que vocês chamam de chakras, na dimensão espiritual deles, e, entretanto, esta
energia de pura Luz irá penetrá-los, mas vai desencadear reações da sombra.

***

Vocês não devem se transtornar, vocês não devem criticar, ainda menos julgar, mas simplesmente permanecerem
alinhados no seu ser Interior e, especialmente, no seu Coração.

O afluxo de energia que vocês recebem corre o risco de induzir, no nível das suas estruturas físicas, disfunções ao
nível da esfera cefálica.

Isso se refere tanto à memória, como ao sono, como a fenômenos ligados aos cinco sentidos.

Vocês absolutamente nada arriscam se aceitarem esta Luz e se Ela aceitar, pela sua consciência, penetrar a
totalidade das suas estruturas.

Por vezes também e, isso, durante a segunda parte do seu ano, vocês vão começar a receber diretamente a energia
do Fogo, que é a minha, no nível do seu Coração.

Aí também, várias almas humanas não poderão suportar este afluxo de Amor no coração e vão ver as suas funções
vitais pararem.

Elas serão conduzidas, essas almas, para outro lugar.

Os momentos que vocês vivem são ao mesmo tempo momentos majestosos, mágicos e trágicos.

Trágicos para aqueles que não aceitaram as advertências incessantes, as informações incessantes que foram
retransmitidas desde tantos e tantos séculos na superfície do seu planeta.

Muitos de vocês esperam esses momentos desde muitíssimo tempo, mas a esperança não lhes permite estar ao
abrigo das manifestações da Luz.

Compreendam efetivamente que a Luz deve traçar um caminho no interior do seu corpo a fim de ativar totalmente o
seu Canal de Luz para que ele seja capaz, na segunda parte do ano, de irradiar o Fogo do Coração e o Fogo de

Miguel.

Bebam muita água, evitem as raivas, evitem o que pode causar-lhes tristeza, não procurem lutar, não procurem
reprimir, mas não vão, tampouco, além do que é desejável quanto à expressão da sua consciência interior, das suas

emoções interiores e das suas atitudes mentais e afetivas interiores.

Aí estão as informações essenciais que eu queria transmitir.

Agora, se perguntas houver, eu gostaria de responder.

***

Questão: o que você entende por «além do que é desejável»?

O que é desejável é unicamente o que não os põe mais na aflição.

Se uma raiva tiver necessidade de se exprimir, mas se ela se manifestar e se refletir no nível do seu corpo por um



bloqueio, você está no erro.

Se você tiver necessidade de expressar uma emoção, um sentir ou qualquer ideia, se aquilo causar dor no seu corpo,
você está no erro.

A Luz não deve ser um álibi para trabalhar com a Sombra.

***

Questão: poderia dar precisões sobre os fenômenos luminosos no céu?

No que se refere aos fenômenos luminosos, o que é essencial, é a persistência do fenômeno luminoso além de
alguns dias.

Se os fenômenos luminosos que vocês observam apenas passarem, vocês não correm qualquer risco.

Se os fenômenos luminosos que observam onde vocês vivem persistirem por mais de três dias, então, tomem as
medidas necessárias.

Eu entendo por medidas necessárias, não necessariamente uma fuga do lugar, mas preparem-se para colocarem-se
no estado interior de sobrevivência.

O que é um estado interior de sobrevivência?

É um estado ‘centrado no coração’ onde nada tem importância, exceto a Vibração do seu coração e, em menor
escala, da sua cabeça.

Nenhuma outra energia deve manifestar-se noutro lugar no seu corpo.

Geralmente, entre uma semana do seu tempo e quinze dias do seu tempo terrestre, é a distância que separa os
fenômenos luminosos celestes dos fenômenos elementares ou humanos.

A disposição interior é uma atitude de pacificação do coração, entretanto, se a sua consciência lhes ditar, naquele
momento, para saírem do lugar onde estão, então, faça-o sem demora.

Vocês não serão prevenidos de outra maneira.

A forma do seu céu e, portanto, das nuvens que compõem a forma do céu, indica-nos unicamente as energias em
operação.

Em contrapartida, se os fenômenos coloridos vierem a existir e a persistir onde vocês estão, naquele momento isto é
um sinal forte de que algo vai chegar em relação à minha Presença.

***

Questão: e sobre as modificações do DNA?

As modificações do DNA estão amplamente ligadas aos seres humanos que devem se engajar no caminho da
Ascensão.

Esta transformação não é unicamente no nível do DNA, ela não se refere unicamente à sua estrutura, mas também ao
seu metabolismo e ao funcionamento íntimo das suas células.

As suas células preparam-se para se comunicar diretamente entre elas não no interior de vocês, mas com outras
formas vivas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Então, almas humanas sobre esta Terra, eu proponho a vocês um instante de recolhimento.

... Efusão de energia…

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

(*) – ARCANJO MIGUEL (05.01.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/01/miguel-5-de-janeiro-de-2009.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=271

17 de janeiro de 2009

***

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

***

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

************
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 Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho a vocês, almas humanas.
Eu me apresento, eu os saúdo.

Recebam a Luz.

Cada Arcanjo traz a sua Presença em um tempo terrestre estimado em doze meses.
De ano em ano este intervalo toma certa elasticidade.

Mas nós governamos com a energia que nos é própria, no espaço e no tempo que nos é fixado pelo Pai, a fim de
banhar o conjunto deste sistema solar da nossa Vibração específica e da missão específica que nos é atribuída.

Em seu ano terrestre anterior, o Arcanjo Jofiel os conduziu ao período denominado «confrontação», a hora em que
vocês deviam viver o encontro interior.

Hoje, neste novo ano terrestre e por um período que vai durar 14 a 16 meses, eu venho e me manifesto através,
antes de tudo, de elementos presentes na superfície deste planeta.

Meu ano é o ano do meu combate.
Meu ano é o ano em que os elementos entram no período que eu qualificaria de aquecimento, de excitação e

de representação.
No que se refere a vocês, este ano não é o ano do combate, mas o ano do ‘seu despertar’ total e final para a glória

do Pai.
Neste ano, vocês vão viver a iluminação absoluta das zonas de sombra interiores que os impediriam de ir aonde

vocês devem ir, em função das suas escolhas, das suas orientações que foram postas durante os anos anteriores.

***

O Arcanjo do ano passado comunicou-lhes um calendário.
Esse calendário era um calendário interior correspondente ao seu apocalipse e à sua revolução e

sua revelação interiores.
Sobrepõe-se a esse calendário um segundo, calendário de origem cósmica e, ele, não sofre qualquer atraso.

Ele é ilustrado pelo balé dos planetas, dos sóis e dos universos no seu céu.
O seu céu, que deve começar a viver transformações importantes, ligadas às manifestações elementares e,

sobretudo aos ‘balés’ dos planetas nos céus.
Esse cálculo é diferente do seu cálculo interior.

O seu cálculo interior irá terminar antes do cálculo exterior do tempo que transcorre sobre este planeta.
Lembrem-se de que o que é humano está sujeito aos eventos do tempo, enquanto que o que é cósmico não sofre os
mesmos riscos que vocês e obedece a movimentos celestes extremamente precisos, extremamente meticulosos, que

não sofrem qualquer defasagem.
Entre 25 de março do seu ano 2009 e 21 de dezembro do seu ano 2012, o que deve ser realizado será realizado

integralmente.
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***

Eu vou me manifestar através das manifestações elementares mais potentes que a Terra terá que viver durante este
ano.

Não se preocupem demais com o resultado desses elementos sobre a sua Terra.
Mas mantenham efetivamente ‘um olho no céu’, pois muitos serão os sinais que vocês ali irão revelar e encontrar.
Neste ano, o dia 25 de março inaugura sobre esta Terra o período do Apocalipse, o período tão esperado e tão

temido, que está, desde agora, chegando à sua consciência e à consciência deste planeta Terra.
O mundo, tal como vocês o definem e o vivem terá cessado irremediavelmente de existir o mais tardar em 21 de

dezembro de 2012.
Esse é um anúncio desejado e decretado pelo Pai.

Esta data e essas datas são conhecidas há muitíssimo tempo.
Não lhes cabe, a vocês, seres humanos, combater seja o que for ou quem for, mas, sim, de preferência encontrar em
vocês o ‘espaço interior’ de resolução dos seus antagonismos, porque vocês passaram o ano anterior estabelecendo

escolhas, anunciando essas escolhas e realizando essas escolhas.
Hoje estas escolhas se concretizam na sua matéria e na sua Dimensão.

***

Qualquer resistência ao estabelecimento de sua Luz está condenada ao fracasso.
Não vão no sentido da tensão, mas no sentido da ‘aceitação’ do que está chegando.

Não se preocupem com os resultados elementares no nível da humanidade.
Preocupem-se unicamente em efetivamente ‘estabilizar’ em vocês, no seu interior, a Luz que está vindo.

Pois o que está vindo não é a destruição, o que está vindo é a Luz e a Luz pode apenas destruir o que pertence à
Sombra.

Assim, as suas estruturas empresariais, as suas estruturas familiares, as suas estruturas sociais, as suas
estruturas políticas, as suas estruturas econômicas devem também enfrentar isso, e isso é agora.

Foi necessário no seu emprego do tempo preparar ‘faixas horárias’ importantes para viver o que vocês têm que viver
que é, antes de tudo, um fenômeno interior.

O nível vibratório com o qual a Terra é confrontada e, portanto, vocês, como ser humano, atinge hoje novos níveis
totalmente inéditos e ainda não experimentados na superfície desta Terra.

O que vem é a Luz e a Luz não suporta a Sombra.
E a Luz ilumina a Sombra.
E a Luz dissolve a Sombra.

Este combate pode também ser vivido no interior de vocês, se a purificação não tiver sido terminada totalmente.
Seja qual for a manifestação desta tensão, vão no sentido do acompanhamento da Luz e do estabelecimento da Luz

em vocês.
Eu repito: o mundo tal como vocês o conheceram, tal como vocês o vivem, tal como vocês o experimentam, não terá

mais razão de ser o mais tardar até a data que eu lhes dei.

***

Os acontecimentos tão esperados, descritos em muitas obras, profetizados por vários profetas, anunciados ainda
hoje pela sua ciência, estão aí.

O aquecimento planetário que vocês vivem na superfície desta Terra envolve o conjunto dos planetas do seu sistema
solar.

Um planeta que passa no céu da Terra a cada 3.600 anos, mas a distâncias diferentes a cada 3.600 anos, vem
terminar o seu périplo (circum-navegação) de 26.000 anos.

Vocês estão no fim de uma respiração cósmica.
Vocês estão no momento do retorno da energia do Pai e do Filho.

Talvez alguns de vocês sintam isso no interior do seu coração, no interior das suas células.
Esse momento é um momento de alegria.
Esse momento é um momento luminoso.

Sejam quais forem as consequências humanas, elas são apenas consequências humanas ligadas à recusa do
homem em deixar estabelecer-se nele a Luz.

Não julguem aqueles que irão lutar.
Não julguem aqueles que irão partir, porque eles não sabem para onde estão partindo.

Ninguém conhece o caminho do seu vizinho.
Assegurem-se de estarem firmes no seu caminho e no seu destino e no porquê vocês estão aí.



Não há alternativa.
Não há outros prazos.

Os tempos fixados chegaram ao seu fim.
Vocês entraram nos tempos do fim dos tempos.

Vocês entraram nos ‘tempos reduzidos’ e nesses tempos que vão conduzi-los ao limiar de uma nova humanidade e
de uma nova raça raiz.

Vocês solicitaram muito do outro lado do véu, como deste lado do véu, nesta vida e em outras vidas, para viverem a
‘liberação’ da ilusão da matéria.

Esta ilusão da matéria foi decretada pelos Senhores do Karma há extremamente muito tempo.
A única coisa que vocês não sabiam é que esse ciclo estava inscrito na ‘precessão dos equinócios’ e nos movimentos

planetários das constelações ao redor de vocês.

***

Vocês e os seus cientistas frequentemente chamaram de Deus [Fonte] «o ponto central».
Há um erro de concepção neste nível.

O ponto central não pode se resumir a Deus [Fonte], assim como não pode se resumir a um ponto.
O que a sua perspectiva os faz chamar de um ponto é realmente ‘um orifício’.

É um lugar de onde tudo provém e para onde tudo deve retornar para passar do outro lado, para outra esfera de
manifestação e para outra experiência.

A matéria é apenas um ‘campo de experiências’.
A matéria não é uma finalidade.

As construções da sua sociedade são perecíveis e estão perecendo, porque são válidas apenas para um tempo, a fim
de permitir à alma fornecer-lhes um quadro de evolução temporário na sua evolução ilimitada que é retornar à Luz.
Eu participo há éons, neste sistema solar e no conjunto dos sistemas solares, nesses momentos que preparam a

‘transição’, que são os momentos em que a Luz aparece, em que a verdade eclode e onde nada do que foi escondido
vai continuar escondido.

Eu intervenho na fase prévia daquele que virá realizar, conscientizar e materializar a ‘reversão’ que é o instante final
que antecede, se tal for o seu desejo, a sua Ascensão.

***

Durante este ano vocês vão viver períodos de cansaço importante do seu corpo, com a impressão de viver, de
maneira simultânea, esta Dimensão e outras Dimensões.

Vocês vão viver, de maneira ‘sincrônica’, uma série de acontecimentos que afetam tanto o desenrolar da vida nesta
Dimensão, mas também o desenrolar da vida da alma nesta Dimensão.

Vocês vão experimentar no seu ser a ‘grande transformação’.
Eu queria lhes dizer, almas humanas, não tenham medo, regozijem-se, porque que o que vocês aguardaram, o que

vocês temeram, o que vocês esperaram está agora aí.
Vocês devem fazer um ‘esforço’, um esforço importante, este esforço mais importante vai consistir em girar o seu

olhar do mundo exterior para o mundo interior.
O que definia os seus objetivos de vida (o trabalho, a família, o dinheiro, as felicidades da vida tais como vocês

conheceram, mas também os sofrimentos desta vida como conheceram) deverá apagar-se diante da ‘plenitude’ da
sua vida interior e da sua vida nova que vai ser ativada progressivamente e à medida das próximas semanas.

A partir do seu mês de outubro, o fogo Micaélico irá penetrar no seu coração.
Aqueles que estiverem prontos, aqueles que tiverem o seu interior limpo, aqueles que tiverem feito o trabalho

necessário de ‘purificação’ poderão receber a energia Micaélica no coração, que irá despertá-los totalmente para a
sua dimensão da alma, nesta Dimensão.

Não prestem atenção ao alarido do mundo, pois ele apenas está começando.
O seu ano será marcado por sismos mortíferos, por tempestades como jamais a Terra conheceu, por relâmpagos no

céu e fenômenos luminosos como jamais vocês observaram.
E, no entanto, isso não é nada em relação à Luz que está vindo.

Isto é fundamental.
Nós estamos com vocês, nós, a classe Arcangélica.

Nós, que vimos de Dimensões amplamente mais etéreas do que a sua, nós baixamos a nossa taxa vibratória o mais
próximo possível de vocês a fim de assisti-los na sua preparação, na sua Ascensão e no seu retorno à vontade e à

casa do Pai.
Vocês não devem conceber qualquer apego nem qualquer sensibilidade à perda alguma, pois as perdas são elas

mesmas apenas ilusões.
É perdendo as suas ilusões que vocês irão reencontrar a sua Centelha interior, a sua Divindade e a sua herança.

Não pode ser de modo diferente.



Vocês fizeram escolhas, será necessário assumi-las.
Assumir as escolhas para dizerem, para fazerem, para irem aonde vocês devem ir, sejam quais forem as oposições do

mundo exterior.
Entre as oposições do mundo exterior encontram-se os ‘constrangimentos’ ligados aos problemas financeiros, aos

problemas afetivos, aos problemas profissionais, ou a qualquer outro setor que pode vir interferir com o
desenvolvimento da sua Luz interior.

Vocês não devem aceitar qualquer compromisso quanto ao estabelecimento, à estabilização da sua Luz interior, seja
qual for o preço.

Pois ao que vocês atribuem hoje com um conceito de ‘preço’ e de ‘sacrifício’, abandonem antes que isso não
represente mais nada, antes que vocês tenham olhos apenas para pedir e suplicar para voltar atrás.

Mas não haverá retorno.
A etapa que vocês vão conhecer é uma etapa forçada, uma etapa cadenciada, que vai levá-los a viver e a

compreender a sua vida, as suas vidas, os seus caminhos na sua totalidade.
Isto é um presente do Pai.

Ele ocorre a cada 26.000 anos.
Cabe a vocês manter e se apreender desta possibilidade, a fim de aceder a uma evolução luminosa.

Lembrem-se de que, seja o que for que os seus olhos virem, seja qual for o drama do que for vivido no exterior, aquilo
nada é comparado à abertura do coração, à abertura da alma que vocês vão viver.

Aí está, almas humanas na encarnação, a solenidade do que eu tinha que lhes dizer, porque não é questão de fazer
anúncios ligados a tempos futuros, mas anúncios ligados a tempos presentes.

Em relação a isso, e unicamente, eu especifico, em relação a isso, eu gostaria de tentar responder a algumas das
suas perguntas.

***

Questão: que papel vai desempenhar Cristo nesta ascensão da Terra?

Isso foi escrito em muitos livros e, em especial, em um livro que não foi deturpado por aqueles que controlam as
religiões.

Eu estou falando do Apocalipse de São João.
Cristo voltará como partiu.

Tratar-se-á de um ser que chegará pelo Céu.
Não creiam em nenhum ser que iria se manifestar, que iria dizer ser Cristo em um corpo de carne, se ele não voltar

pelo Céu.
Ele será acompanhado pelos fiéis entre os fiéis.

Entretanto, não é nesse momento, durante este ano.
Vocês estão nas ‘preparações’.

O Cristo interior e o Cristo exterior apenas podem e poderão se manifestar sobre uma Terra pacificada, sobre uma
Terra purificada e sobre uma Terra elevada.

***

Questão: o seu tipo de Luz, de intervenção, pode se refletir em queimaduras e agulhadas no corpo físico?

Isso será uma norma, progressivamente e à medida do aumento da irradiação cósmica que eu retransmito e que está,
lembrem-se, ligada à aproximação desse ‘corpo celeste’.

Vocês vão sentir um chamado interior extremamente potente para irem para a Luz.
Isto irá se expressar por calores importantes que necessitam  de beber muito mais água do que de costume.

Os fenômenos de ‘agulhadas’ que ocorrem na região superior do corpo, no meio do corpo, na direção do coração, e
na parte inferior das suas costas, estão unicamente ligados à minha Presença, à minha Radiação e à minha

manifestação.
Vocês entraram nas zonas de hiper-energia, os momentos que antecedem a parada da energia.

***

Questão: como viver da melhor forma possível os horários que você recomendou para reservar todos os
dias?

É desejável, se vocês tiverem a oportunidade, realizar frações horárias em número de duas: uma ao nascer do sol e a
outra ao pôr-do-sol, que são momentos em que vocês vão ouvir a vibração que vem para você.

Vocês vão integrar a vibração que está vindo e vão se preparar para girar o seu olhar exterior para o coração interior.



Duas frações horárias de uma hora do seu tempo são amplamente suficientes.
Vai chegar um momento, no decorrer deste ano, e no último trimestre, em que vocês não poderão, de qualquer modo,

fazer diferentemente.
Vocês não terão, aliás, outra grande coisa a fazer no exterior, em função dos acontecimentos que estão chegando.
Eu tenho que esclarecer que, quando eu lhes peço para ‘girar o seu olhar para o interior’, durante essas frações

horárias, a coisa mais importante é estar à escuta da energia que os percorre.
Progressivamente e à medida que vocês girarem a sua consciência para esta energia que os percorre, vocês irão se

aperceber de que ela não os percorre mais da mesma maneira, de que a qualidade e a densidade da energia que
vocês recebem nada mais têm a ver com o que vocês conheceram durante a sua vida.

***

Questão: o conhecimento das leis de Enoque é um alimento correto para o período?

Sim. Seguramente.

***

Questão: viajar, nesse momento, pode representar um perigo?

O perigo é onipresente no exterior.
Um lugar pode estar bem.

Um lugar ou uma pessoa podem estar bem e viver a efusão da Luz Micaélica e passar em um outro estado nos quinze
dias seguintes.

Há um sinal indiscutível da minha presença no seu céu: se a minha presença no seu céu, no lugar onde vocês
estiverem, instalar-se por mais de 48 horas (seja através essencialmente de fenômenos luminosos, de fenômenos

de irisação ou de fenômenos de formas de nuvens), aquilo vai significar que, 15 dias mais tarde, o lugar onde vocês
perceberam esses fenômenos será varrido pela Luz Micaélica.

***

Questão: de quais formas se tratam?

Trata-se de fenômenos coloridos totalmente incomuns, fenômenos de relâmpagos totalmente incomuns, ‘auroras
boreais’ para os lugares em questão ou ainda formas de nuvens extremamente específicas que vocês chamam de

‘comboios de ondas’, como se as nuvens fossem cortadas por frequências.
Ou então a manifestação das forças Arcangélicas ou das forças da Luz da Confederação Galáctica sob forma de

nuvens chamadas de ‘lenticulares’.
Se estes fenômenos forem visíveis no lugar onde vocês estiverem, ouçam o que lhes diz o seu ser Interior.

Vocês devem considerar medidas de proteção interior e se preparar para viver a purificação das energias que eu
derramo sobre a Terra.

Entretanto, se ouvindo o seu ser interior, ele lhes pedir para partir, então, façam-no.

***

Questão: ao que correspondem esses mesmos sinais no céu quando durarem alguns minutos?

Eles não implicam para vocês em perigo imediato.
Eles correspondem ao anúncio e ao sinal da minha presença, mas não ao anúncio e ao sinal da minha manifestação

violenta.

***

Questão: a sua presença se manifesta unicamente pelo fogo?

Ela se manifesta por tudo o que é elementar.
O que vocês chamam de ‘cometa’, o que chamam de ‘objeto que passa no seu céu’, estão ligados à minha

manifestação.
O ano em que eu vim à superfície do seu planeta foi o ano 96, durante o qual eu me manifestei pelos cometas visíveis



no seu céu, mas também por tempestades extremamente precisas e específicas que sopraram, naquele momento,
sobre o continente sul-americano.

Portanto, eu me manifesto pelo fogo, pelo ar, pela água e pela terra.
As manifestações visuais observadas durante a minha atual passagem no seu céu são manifestações ligadas a

deslocamentos do que vocês chamam de Éter.
O Éter é redistribuído na superfície da sua Terra.

Zonas que eram alimentadas de energia são doravante privadas.
Zonas que não eram alimentadas reencontram-se hoje preparadas em uma intenção e em um objetivo bem precisos.

***

Questão: o que fazer para acompanhar as pessoas que chegam até nós?

Vocês vão constatá-lo, vocês talvez já o constatem, alguns de vocês (sejam quais forem as suas ocupações nesta
sociedade), que muitas pessoas provam a necessidade de comungar, de juntar-se, de interagir de maneira diferente,
de compartilhar de maneira diferente através da divisão de lugares, de espaços, de momentos, a fim de prefigurar os

‘novos modos’ de funcionamento da consciência.
Há ajuntamentos que se preparam, comunidades de células que se preparam a fim de poder explorar de maneira

mais harmoniosa as energias que os percorrem.
Isso está no lugar.

É um movimento que anuncia (dentro de algum tempo) os grandes ajuntamentos e os grandes agrupamentos da
humanidade restante.

***

Questão: a Tábua de Esmeralda de Hermes tem a mesma importância que o Livro de Enoque?

Podemos dizê-lo, mas o mais importante hoje é unicamente o que vocês vivem através da sua energia interior.
Nada mais tem importância além disso.

Aceitem girar o seu olhar e viver a sua interioridade.
A solução, a porta de saída do que está vindo, absolutamente não está nos livros, absolutamente não está em uma

forma de conhecimento ou outra.
Só o conhecimento da Luz é primordial.
A Luz é energia, é Amor, é revigorante.

Vocês devem sentir que ela os percorre, vocês devem sentir que ela os revigora, vocês devem sentir que ela
os transforma.

Nada mais tem importância.

***

Questão: nós vamos poder realizar uma conexão consciente com a nossa Divindade interior?

Se tal for o seu anseio, se tal for o seu desejo, se esse for mesmo, eu diria, o seu único anseio e o seu único desejo,
vocês ali vão chegar.

Para isso é necessário ‘fazer calar’ os desejos exteriores, sejam eles quais forem.

***

Questão: um céu alaranjado, ao raiar do dia, faz parte dos fenômenos luminosos?

Faz parte, de maneira indiscutível.
Mas, como observaram, como alguns de vocês já têm observado, as formas das nuvens, as formas e as cores dos

seus céus, nunca mais serão as mesmas.
O seu céu já está transformado.
Resta agora transformar a Terra.
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***

Questão: as subidas de ácido ao longo do esôfago podem ser manifestações do seu fogo?

Podem ser.
Qualquer manifestação de tipo ‘fogo’ ou de tipo ‘ar’, no interior dos seus corpos, ocorrendo este ano, tem todas as

possibilidades de estar ligada à minha ação e à minha presença.
Agora, em período de fogo, qual é o elemento que virá aliviar o fogo?

Trata-se da ‘água’.
Nesse sentido, as suas necessidades de água vão se tornar extremamente importantes.

Há uma redistribuição em vocês e uma modificação em um ‘nível atômico’ da água que os constituem.
Vocês devem acelerar esse processo de limpeza.

Como?
Aumentando e multiplicando por dois a quantidade da bebida que absorvem por dia.

***

Questão: convém pronunciar o seu nome Mikaël ou Mihaël (ndr: o “h” pronunciado como “um r” emitido no
fundo da garganta)?

A vibração do som do meu nome é, obviamente, uma limitação do que eu sou.
Agora, a atmosfera vibratória mais propícia no que se refere à minha consciência é a palavra Mihaël (ndr: o “h”

pronunciado como “um r” emitido no fundo da garganta).

***

Questão: as avarias elétricas ou eletrônicas podem estar em relação com a sua ação?

Isso será provavelmente uma constante na segunda parte do ano, mas esse pode ser o caso, com vocês, através de
alguns circuitos eletrônicos.

***

Questão: nas frações horárias das quais falava, quais são as horas ideais?

A hora ideal ascendente corresponderia à hora que se segue ao nascer do sol.
No que se refere à fração horária, a segunda, trata-se da hora que antecede o pôr-do-sol.

***

Questão: o dinheiro como nós o conhecemos vai permanecer um meio de troca?

Durante um primeiro tempo, sim.
Mas não se iludam, a sua trama econômica já está destruída.

No momento, o que vocês chamam de ‘nota’ tem um valor de troca.
Dentro de pouco tempo, vai valer apenas o peso do papel.

Mas isso não deve preocupá-los demais, pois não haverá mais muito o que trocar.
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***

Questão: o segundo sol é o planeta que os cientistas acabam de identificar sob o nome de Eris?

Não.
O segundo sol está, infelizmente, ligado ao abrasamento nuclear de Júpiter que é, ele, desencadeado pelo planeta

que vem.

***

Questão: poderia descrever mais precisamente esse fenômeno?

Isso é difícil de fazer com palavras, pois essas palavras iriam lhes mostrar apenas o mecanismo exterior.
Uma vez mais, a ignição e nuclearização de Júpiter estão ligadas ao despertar em vocês de ‘forças do coração’.

Vejam ali apenas isso.
A contrapartida física é, ela, secundária e, entretanto, dramática.

***

Questão: nós seremos nutridos de maneira etérea?

Serão nutridos pelas forças etéreas aqueles que tiverem desenvolvido os seus circuitos etéreos, ou seja, o acesso à
consciência da energia, à 5ª Dimensão.

***

Questão: e sobre as crianças?

Não se preocupem uns com os outros.
Ocupem-se de vocês.

Aí está a condição do cumprimento da Luz.
Qualquer pensamento que vocês emitirem de ‘medo’ ou de ‘questionamento’ em relação a um parente, ou em relação
a um objeto, ou em relação a uma posse, ou a relações, faria apenas reforçar isto e esses problemas e iria afastá-los

do seu ser interior.
A dificuldade vai ser aceitar ‘girar a sua consciência para o ser interior’ quando virem as coisas que constituíram a

trama das suas vidas desaparecerem umas após outras.

***

Questão: se há um segundo sol, devido à ignição de Júpiter, isso vai significar que não haverá mais noites
sobre a Terra?

Não.
Isso significa que vocês vão receber energias de tipo ‘nuclear’ e nada mais.

***

Questão: seremos levados, a título individual ou coletivo, a viver essa passagem?

Sim, esse é o objetivo, mas para ser levado é necessário aceitar girar totalmente o seu olhar para o interior, girar
totalmente o seu olhar sobre a Luz que os atinge, sobre a Luz que os transforma, sobre a Luz que trabalha em vocês.

Se a sua consciência chegar a soltar e a abandonar os esquemas de funcionamento antigos, obsoletos, das suas
vidas passadas, naquele momento, sim, vocês serão levados, mas não poderão ser levados se vocês mantiverem e

atribuírem importância ao que não tem mais.

***



Questão: as relações de casal são levadas a desaparecer ou a se transformar?

Sim.
O que chamam de ‘casal’ e que vocês procuram viver nesta humanidade de 3ª Dimensão é apenas a cicatriz da sua

ferida inicial ligada à sua separação da Fonte e da chama.
Aí está por que, durante vidas, vocês partem à procura do outro.

Obviamente, iluminados pela Luz do Pai, vocês irão compreender que aquilo não tem mais sentido, pois vocês vão
reencontrar a sua própria Fonte.

O que vocês chamam de casal não tem mais razão de existir na Dimensão nova.

***

Questão: é agora o nascimento do novo Adão?

Se você chama assim a ‘nova raça/raiz’ que deve emergir após a gestação, podemos dizer que o novo Adão vai
nascer na nova Dimensão, no final desses acontecimentos, mas ele está em gestação.

***

Questão: já existem alguns protótipos?

Sim.
Muitos.

E ainda insuficientemente numerosos em relação ao número da humanidade e de almas em encarnação sobre esta
Terra.

***

Questão: cabe a esse Adão se juntar?

Não, porque todos vocês serão, os que serão ascensionados, novos Adão.
Não há outros mestres a seguir além do seu mestre interior.
Desconfiem daqueles que irão lhes propor para segui-los.

Muitos seres, muitos movimentos vão procurar que vocês os sigam, mas vocês devem seguir apenas o seu ‘caminho
interior’.

Entretanto, vocês vão começar a se reunir em células.
Vocês vão preparar os grandes ajuntamentos e os grandes agrupamentos que irão ocorrer, eles, quando chegar a

hora.
Quanto mais vocês forem nesta energia e quanto mais vocês forem nesta procura.

***

Questão: o despertar provoca uma morte física ou simbólica?

Os dois são possíveis.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, almas humanas na encarnação, eu lhes transmito a Paz, eu lhes transmito a Luz do Pai.
Recebam a abundância interior e a Luz interior.

Acolham agora o que eu ponho à sua disposição e eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia…
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam Paz, Amor, Bênçãos e saudações.

Como vocês já sabem, este ano é o ano da minha Presença, é o ano da grande purificação.

Vocês vão entrar, dentro de muito pouco tempo, não mais nas primícias da minha manifestação, mas na realidade da minha manifestação.

Eu venho purificar o que deve sê-lo.

O ser humano deve passar da competição à cooperação.

A dualidade nem sempre foi sinônimo, nesta dimensão, de competição.

A vida, na sua dimensão mais física e, entretanto, mais espiritual, não poderia existir sem a cooperação.

No entanto, as forças que os governam, às quais vocês estão sujeitos de livre e espontânea vontade ou contra a sua vontade (e que não
cessaram de querer dominá-los, de querer persegui-los, de querer privá-los da sua liberdade), vão hoje descobrir que, após 6.000 anos de

governo do homem vocês vão passar ao ‘governo do Pai’.

Os acontecimentos inevitáveis e inexoráveis que vocês são levados a viver, de maneira individual e de maneira coletiva, são, eu repito,
inexoráveis.

Eles refletem a passagem da dualidade à Unidade, a passagem da competição à cooperação.

Creiam, efetivamente, que, além das aparências do que vocês vão ver, do que vocês vão experimentar, essa não é a realidade, essa não é a
Verdade quanto ao sentido do que vocês veem, quanto ao sentido que vocês vivenciam.

A Verdade está além disso.

Eu vou tentar, no entanto, transcrever-lhes novamente o sentido.

A Verdade é Unidade.

A Verdade é Luz.

Entretanto, permitir a eclosão e a revelação da Luz (que irá firmar o seu despertar absoluto à realidade e à Verdade do que vocês são) pode
manifestar-se apenas através do que vocês chamam, enquanto ser humano encarnado, de destruição.

Mas a destruição não é um fim em si.

A destruição permite encontrar os valores mais escondidos do ser humano, os mais nobres, para que estes possam, nos níveis individual e
coletivo, emergirem, serem compreendidos e serem vividos.

O espírito de pertencimento a um grupo, a uma família, a um país, a um homem ou a uma mulher, deve dar o lugar à cooperação.

A cooperação não conhece o conceito de raça, o conceito de família, o conceito de dualidade.

A cooperação é a Verdade.

A cooperação é o quê?

A cooperação é a doação e o ser humano encontra esta dimensão quando o espírito de competição é aniquilado pela destruição.

Mas esta destruição não é uma destruição, é uma desconstrução, o que não é de modo algum a mesma coisa.

ARCANJO MIGUEL - 18.02.2009 - AutresDimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-iRS57R1mGS4/UsX6-JAWkeI/AAAAAAAAD58/D4MjaQPpusY/s1600/000+arcMika+-+18.02.2009'.jpg


***

Construir a sua Eternidade necessita de destruir o seu lado efêmero, as lutas de poder, as lutas ligadas à economia, as lutas ligadas ao dinheiro,
as lutas ligadas à família que impedem, por definição, o princípio de cooperação.

Eu disse, e repito, porque isso é importante: aqueles de vocês, entre vocês sobre esta Terra, que conhecem o movimento dos planetas, eu os
convido a olharem a configuração astrológica extremamente precisa de 25 de março do seu ano.

Esse dia será marcado de uma pedra branca na história da sua alma e na história da sua humanidade.

Esse dia está ligado à irrupção da Luz na sua densidade.

Obviamente, as densidades que não estiverem prontas para receber esta Luz serão levadas a uma desconstrução.

Isso é válido para os indivíduos, isso é válido na escala das famílias, isso é válido na escala dos países e é válido na escala da sua humanidade.

A minha Presença revela-se, e irá se revelar cada vez mais, através da minha manifestação violenta e particularmente forte dos Elementos
sobre o seu planeta.

A entrada real da totalidade da minha Vibração no seu Universo e no seu Sistema Solar começa precisamente em 25 de março.

Eu venho dar a notícia do regresso da Luz e da reversão ligada ao governo do Pai.

Como sabem, muitos complôs, muitas conspirações existem na superfície do seu mundo para impedir isso e para dominar ainda mais o ser
humano.

Isso, o Pai não pode mais tolerar.

Chegou a hora de quebrar as suas correntes da escravidão nesta Dimensão, para o que vocês consideram como superior a vocês e que, no
entanto, é de longe inferior à realidade do que vocês São.

Isso chega a grandes passos.

De nada serve transtornarem-se.

De nada serve prepararem-se exteriormente.

***

A Luz e a Divina Providência (eu emprego esta palavra intencionalmente) que se seguem irão propor às suas vidas, irão propor às suas
estruturas (físicas e sutis) um estado de Graça como jamais vocês experimentaram.

A preparação foi longa.

Durante a minha primeira vinda manifestada como elemento, eu me manifestei através da presença de elementos cometários no seu céu.

Doze anos depois eu volto para realizar, pelo princípio do número 12, uma revolução.

Esta revolução é a que irá lhes permitir descobrir quem vocês São realmente.

O Arcanjo JOFIEL os preparou, durante o ano passado, para o encontro com o seu Anjo, para o encontro com a sua interioridade mais nobre.

A única preparação que vocês têm necessidade de efetuar necessita de duas virtudes.

A primeira dessas virtudes tem por nome: confiança.

A segunda dessas virtudes tem por nome: abandono à Divina Providência.

Vocês não devem se preocupar com nada mais senão com o que vocês são, com quem vocês são.

Mas, além desta atenção específica, a cooperação será levada a se desenvolver em uma escala dificilmente vislumbrada hoje e imaginável para
o ser humano.

Muitos seres humanos serão desconstruídos e, isso, a partir do solstício de verão [de inverno, no hemisfério sul].

Vocês não devem nem se alarmar, nem sofrer por aquilo, porque esse é o caminho desejado por essas almas a fim de acederem, pela
desconstrução, à Luz.

A experiência da Luz, nesse momento, quer as almas tenham escolhido recomeçar o caminho da dualidade, quer as almas tenham escolhido
aceder a esta Luz, não importa, porque o tempo, para a alma, não existe.

Mas o seu tempo terrestre é, ele, bem real.

Ele corresponde a limitações da sua realidade: o tempo se distende, o tempo se contrai, vocês já sabem disso também.

***

Vocês serão levados a soltarem totalmente o que não é da Luz.

A única causa de sofrimento é a resistência.

Se não houver resistência, não haverá sofrimento.

Haverá Luz, haverá (como eu já disse) despertar e haverá, sobretudo, reconexão com a sua FONTE, com a sua identidade verdadeira que é
amplamente diferente daquela que vocês vivem hoje.

Vocês já são, e de toda a eternidade, seres multidimensionais que experimentaram, a título individual, múltiplos planos, múltiplas dimensões,
múltiplas experiências.

Somente as construções, desejadas por alguns partidários desta dualidade, forçaram-nos, por meio das experiências das encarnações, a se
fixarem cada vez mais nesta dualidade e na encarnação.

A encarnação não é nem um objetivo nem um fim em si.

A encarnação é uma passagem, mas essa passagem não é absolutamente obrigatória e, no entanto, vocês escolheram vivê-la.

A evolução se faz de maneira cíclica, a evolução jamais é linear.

Quem diz ciclo, diz passar de novo pelo mesmo ponto, mas com outra abertura de visão, outra abertura de consciência, mas, sobretudo,
com outra compreensão.

Não julguem o que vai acontecer.



Não julguem os seres humanos, independentemente dos comportamentos, porque o comportamento mais desprezível apenas reflete um defeito
de conhecimento, um defeito de Luz, mas, entretanto, a Luz está presente, mesmo nesses seres, ela simplesmente não está revelada nesta

Dimensão, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Ninguém é condenável, quaisquer que sejam os atos que ele produzir no momento da minha manifestação.

O temor, o medo, a não confiança e as resistências são causas de sofrimentos e os sofrimentos devem encontrar um derivativo, uma porta de
saída para essas almas atormentadas durante a sua desconstrução.

***

Quem diz desconstrução diz ‘construção nova’, diz novos mundos, novas vidas, novas Vibrações.

Infelizmente, a simultaneidade de diferentes Dimensões entre o seu solstício e o fim deste ciclo de transformação vai confrontá-los
necessariamente com duas visões profundamente opostas entre os seres que terão encontrado a Luz e aqueles que não a terão encontrado.

Entretanto, estejam seguros e certos de que a Divina Providência e de que os seus Anjos guardiões cuidam junto a vocês, e em vocês, para
que nem um único cabelo da sua cabeça desapareça, para que nenhum sofrimento insuportável se manifeste junto àqueles que escolheram

juntar-se à Divina Providência [Inteligência da Luz].

Não se fixem na desconstrução.

Eu lhes disse, e repito, observem o céu, observem a Luz.

Não creiam em nenhum ser humano que viria se pretendendo da Luz.

Esse não saberia o ser verdadeiro.

O Espírito da Verdade, o Espírito de CRISTO, apenas poderá intervir quando a destruição terminar e unicamente naquele momento e quando
vocês mesmos estiverem prontos para reencontrá-Lo na sua intimidade, assim que a destruição tiver terminado totalmente.

Não se preocupem, e cada dia que passar deverá fazê-los recordar desta frase: não se preocupem com seus medos, com a necessidade
de prevenir, com a necessidade delimitar o que está vindo.

A Divina Providência, a Luz, ocupa-se disso para vocês.

A única tarefa que vocês têm que realizar, a única tarefa que vocês têm que fazer nascer e que fazer crescer, é a Luz em vocês, é a Luz que
vocês são.

Absolutamente nada mais.

***

Vocês irão observar, no período de cinco semanas do seu tempo terrestre (até esta data importante de 25 de março), vocês irão se aperceber
de que muitas manifestações energéticas novas irão invadi-los, de que a sua consciência irá lhes parecer cada vez mais destacada da noção

temporal.

A repartição das suas tarefas irá mostrar distorções evidentes do tempo.

Isso corresponde ao entrelaçamento e à interpenetração da Luz na sua dualidade.

O êxito, no nível da humanidade, das forças de dependência, das forças de escravidão que vocês experimentaram, será tentar arrastar o ser
humano nesta dualidade, nesse conflito.

Não participem de nenhum conflito.

Vocês não têm outro interesse a defender senão aquele da Luz.

Vocês não têm outra certeza a manter senão aquela do Amor do Pai por vocês.

Não pode ser diferentemente.

Progressivamente e à medida que vocês ganharem em intensidade de Luz, progressivamente e à medida que ganharem em intensidade de
consciência, essas palavras que, hoje, lhes parecem talvez distante da realidade que vocês vivem, irão se tornar a única realidade possível.

Não haverá alternativa além dessa.

Não haverá sequer dúvida em relação a ela e isso está muito próximo.

***

Agora, vocês devem trabalhar para a sua Luz interior.

Não hesitem em extrair-se deste mundo.

Não hesitem em extrair-se dos conflitos existentes.

Não hesitem em extrair-se das tarefas desejadas pela sua sociedade a fim de fazê-los entrar ainda mais na escravidão, porque os valores aos
quais vocês foram obrigados a aderir não existirão mais, simplesmente, dentro de algum tempo.

O algum tempo deve ser tomado no sentido terrestre e não espiritual.

Muitas coisas que eu chamaria de acontecimentos essenciais devem ocorrer na superfície deste planeta.

Eles estão em curso.

Eles já começaram, mas são apenas as primícias.

A água, o fogo, a terra e o ar vão entrar em ebulição, no sentido próprio como no figurado, através da revelação da Luz do que está vindo.

A preparação do seu estado interior vai durar precisamente um mês.

No momento em que eu me tornar visível no céu, entre 25 de fevereiro e 25 de março do seu ano, vocês vão ter exatamente quatro semanas, 28
dias.

Esses 28 dias são também algo importante nos dados que vocês devem integrar e compreender.

Esses 28 dias são 28 dias de preparação e correspondem um ciclo completo da revolução lunar.

Isso não é por acaso.



Não se esqueçam jamais de que vocês têm o livre arbítrio, como seres humanos encarnados, mas que, contrariamente aos seres de Luz que
vocês são, os sistemas solares, os movimentos planetários, não têm a liberdade que vocês têm.

Eles obedecem a ciclos extremamente precisos quanto aos deslocamentos, quanto às mudanças de órbita, quanto à modificação da revolução
em torno do Sol.

Assim como os sóis não têm a liberdade que vocês conhecem, os sóis estão unidos, de maneira indestrutível, ao Sol central da sua galáxia
[Sirius] que está, ele mesmo, unido ao Sol dos sóis denominado a estrela Alcyone.

Esta estrela Alcyone é a Fonte do Pai e a Luz do Pai.

Ele ali reside.

De lá partem os impulsos para a experimentação da vida em múltiplas dimensões.

A estrela Alcyone vai, em breve, encontrar-se alinhada, por um deslocamento do conjunto desta galáxia, em relação com uma irradiação muito
mais direta desta estrela.

Isto está diretamente ligado e conectado com o que eu chamei de ‘governo do Pai’.

***

O homem pôs fim aos seus princípios de dominação.

Ele deve reencontrar a realidade da sua Luz.

Ele deve reencontrar a sua natureza, que eu qualificaria, com prazer, de quase angélica, apesar do fato de terem aceitado viver na dualidade
desde tanto e tanto tempo, para alguns entre vocês.

Isso fortificou camadas que vocês não conhecem, porque elas não estão reveladas em vocês.

Quais são essas camadas?

Elas teriam por nome, na sua linguagem: a força, a Verdade, a potência, a Luz, que alguns de vocês expressaram, nesta realidade, pelo poder,
pela dominação e pela dependência.

O Pai os criou livres.

O Pai os criou à sua imagem, isso não é uma ilusão, não é uma metáfora, mas é a estrita realidade.

Vocês simplesmente não têm os meios, por enquanto, para ver, compreender e perceber isso.

Simplesmente, isso está chegando e é para breve.

Nós teremos necessidade, do nosso estágio dimensional, de todas as boas vontades e de todas as consciências a fim de guiar, da melhor
forma possível e o mais perto possível, o conjunto dos seus Irmãos que desejarem ir para esta Luz e para esta realidade Divina.

Ainda uma vez, não condenem e não julguem aqueles que desejariam opor-se a isso.

Essa é a liberdade deles e nós mesmos não podemos nos opor.

Esta é a grandeza do homem, mas é também a causa da inconstância do homem.

Mas esta falha é apenas temporária.

Ela não pode ser eterna porque, além da realidade efetiva do mundo no qual vocês vivem, mesmo os seres que vocês chamam hoje de ‘mais
escuros’ possuem, neles, a mesma Luz que vocês.

Simplesmente as camadas de construções ligadas ao medo os impedem de conhecer isso, nesse momento.

Eles também estão no lugar deles em relação à mudança de ciclo que vocês vivem.

***

Trata-se realmente do fim de um mundo, mas não do fim do mundo.

Trata-se do fim da vida tal como vocês a conhecem, tal como a experimentam.

Este mundo foi criado à imagem do Pai, em harmonia, em beleza, mas ele já conheceu muitos ciclos, muitas reversões, muitos períodos (por
vezes vividos como difíceis), mas que, entretanto representam, para o conjunto deste Sistema Solar (mas, sobretudo, deste mundo específico

sobre o qual vocês estão) uma possibilidade de Ascensão, uma possibilidade de Irradiação quase única na história dos universos.

Este planeta, este Sistema Solar, são realmente únicos nos anais da Criação.

A desconstrução que deve ser realizada pelas Milícias Celestes está à altura da Irradiação que deve adquirir este planeta em outras Dimensões.

Observem o seu céu, observem os planetas deste Sistema Solar, informem-se pelo Coração e por seus meios (enquanto estiverem ainda aí) no
nível exterior.

A realidade do que eu acabo de dizer, há agora sete semanas, corresponde ao que vocês vivem.

O que vocês observam na superfície do seu mundo, seja no nível dos comportamentos humanos, como no nível dos comportamentos
dos países, como no nível dos comportamentos dos Elementos, são apenas as primícias dos comportamentos que vocês vão observar.

***

Permaneçam alinhados, permaneçam centrados, permaneçam interiorizados.

O que vocês têm que viver é uma necessidade.

Uma vez mais, a palavra mais adequada e que eu vou empregar novamente, é a palavra ‘desconstrução’.

Vocês devem desconstruir para reconstruir-se de outro modo.

Vocês devem desconstruir-se para reconstruir-se identicamente, mas em outro lugar, porque a Vibração e a Oitava deste Sistema Solar
mudam de maneira extremamente potente.

A Luz está a caminho.

O fenômeno de Ascensão, como muitos o chamam conectados com este planeta, é uma realidade inexorável.



A Ascensão começou.

A Ascensão irá se manifestar a partir de 25 de março a título individual ou a título coletivo.

Isto está de acordo.

Entretanto, nem todos serão referidos por esta primeira onda.

Vocês devem, a maior parte dos trabalhadores que eu denominaria da Luz (ou trabalhadores do Pai), permanecer em manifestação,
precisamente entre as duas Dimensões, mas, no entanto, fortalecidos pela sua vontade de Ascensão e pela sua determinação de Ascensão.

Atenção para não sucumbirem às tentações da resistência que iriam levá-los a sofrer inutilmente.

Eu posso assegurar-lhes e certificar-lhes de que, se vocês viverem este período de preparação de maneira autêntica, através dos
seus comportamentos, através dos seus gestos, através dos seus pensamentos, tudo irá acontecer absolutamente de maneira alegre e

luminosa.

E é permanecendo nesta Luz e nesta alegria que vocês poderão dar a sua cooperação e não diferentemente.

***

Aí está, bem amados Filhos do Pai, o que eu tinha para dizer.

Eu insisto para que esta data de 25 de março seja anunciada, para que esta data de preparação de 28 dias que vocês têm que viver
seja divulgada da maneira mais ampla possível.

Ela o será, aliás, por vários canais que farão apenas confirmar este aqui.

A sincronia da emergência dessas datas, a sincronia da emergência dessas mensagens, seja pela minha voz, através de diferentes canais ou
por outros seres que acompanham os canais, irá ao mesmo sentido.

E aí vocês irão compreender, de maneira irrefutável, que algo de grandioso está chegando, porque isso é grandioso, isso é da ordem da Luz.

Bem amados filhos do Pai, filhos da Unidade, se tiverem perguntas, interrogações em relação a isso, em relação à minha Presença no seu
mundo, eu gostaria de tentar trazer uma iluminação.

***

Questão: aqueles que não têm consciência disso, ou que não aderem a isso, irão viver este processo ascensional da mesma maneira?

O único risco é a resistência e, portanto, o sofrimento, mas o sofrimento pode conduzir também, quando se torna extremo, a uma forma
de compreensão e de aceitação que eu chamaria de ‘abandono’.

Portanto, não se preocupem com eles.

Contentem-se de anunciar.

Contentem-se também de não denunciar demasiadamente as armadilhas deste mundo que são bem reais, mas o ser humano deve fazer as
suas próprias escolhas de maneira individual.

Unicamente ele sozinho deve escolher e pode escolher.

***

Questão: o que você chama de «desconstrução»?

A desconstrução é a influência da Luz do Pai que vem apagar os erros de trajetória da humanidade no seu conjunto e, portanto, apagar
a dependência, a dominação, o poder.

Tudo o que vocês construíram, a título de poder, individual ou coletivamente, deve desaparecer.

A cooperação não pode ocorrer se houver a mínima veleidade de poder.

***

Questão: a desconstrução seria concomitante com a Ascensão?

Para algumas almas, em alguns lugares do mundo, sim.

Mas a desconstrução, eu repito, não é o fim.

A desconstrução assinala o arranque de um processo que é a emergência da Luz, que é a Ascensão do seu planeta e que eu denominaria
eventualmente (e que apenas irá ocorrer quando o meu reinado deste ano terminar), em sua terminologia: reversão.

***

Questão: então o seu reinado será com a desconstrução?

A minha regência é para fazer a limpeza, na sua expressão corrente.

Fazer a limpeza consiste em desvendar, revelar, caçar o que não é a Luz e combater.

O papel de vocês não é o de combater.

O papel de vocês é o de revelar a Luz e nada mais.



Vocês não estão nos tempos do combate.

Vocês estão nos tempos da aceitação.

Deixem o combate para aqueles que fazem isso e que sabem o que fazem.

Jamais se esqueçam de que vocês devem reencontrar a sua Unidade, enquanto nós, dos nossos planos dimensionais, de uma maneira ou de
outra, humanos ou não, anjos ou não, hierarquias ou não, já realizamos esta Unidade porque nós nunca a deixamos, contrariamente a vocês.

E cabe a nós combater para a Glória do Pai, a fim de que a Unidade se revele, a fim de que a Luz se revele.

O que não é o papel de vocês.

***

Questão: no fim do seu reinado, os seres humanos estarão unificados, estarão na Unidade?

Todos os seres humanos, sem exceção, terão vivido o contato com a Luz, quer a aceitem, quer a recusem.

Não pode ser de outro modo, porque todo o mundo deve ser informado e não unicamente os trabalhadores da Luz, os trabalhadores do Pai.

Mesmo aqueles que se desviam da face da Luz, da face do Pai, devem ser informados e transformados pela Luz, mesmo se decidirem
recomeçar vários ciclos nos seus caminhos da dualidade.

***

Questão: poderia desenvolver o que você entende por «princípio do número 12»?

Como sabem, vocês estão em um sistema solar onde o número dominante, na dualidade, é o número 7.

A oitava superior que corresponde ao que vocês chamam de 5a. Dimensão, é vivida em uma oitava do número 12.

O 12 corresponde a uma forma de Unidade.

É uma nova tri-Unidade que lhes permite ascensionar nos mundos da não dualidade.

Na sua terminologia, eu creio que aquilo pode ser ilustrado pelo que vocês denominaram «os 12 trabalhos Hércules», mas também pelas 12
vértebras da sua coluna vertebral que se situam nas costas.

O referencial do 12 está ligado a uma outra oitava e a outra manifestação de formas de vida.

Quanto ao 28, este número corresponde a uma revolução lunar.

Ele é extremamente importante.

Para o que vem a contar de 25 de março (e de maneira muito mais flagrante a partir do seu solstício de verão [de inverno, no hemisfério sul]), é
evidente que vocês devem se preparar e que esta preparação não se faz através de 12 trabalhos, mas através de 28 patamares.

São esses 28 patamares que vocês terão que viver.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos do Pai, eu lhes transmito agora toda a minha força, toda a minha proteção e todo o meu Amor e
eu lhes digo bem-vindos à sua Eternidade!

... Efusão de energia …

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:

http://autresdimensions.info/article6560.html

18 de fevereiro de 2009

***

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

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com
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************



~ Desconstrução e Governo Divino ~ 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu lhes transmito a Luz e a Verdade da Unidade do Pai e do Amor.

Como eu disse, e como repeti (através desse canal como através de outros canais), a minha presença no seu Éter,
bem acima da sua dimensão onde vocês vivem, entra doravante em um período que eu qualifiquei de ‘desconstrução’
e, sobretudo, em um período em que um governo humano (tal como vocês conhecem desde a história desta fase da

sua humanidade) vai dar pouco a pouco o lugar para um governo de ordem Divina.

Quem diz governo diz poder, quem diz poder humano diz ego, diz manipulação e diz Sombra.

A passagem para um governo Divino acompanha-se e acompanhar-se-á de uma série de modificações essenciais no
modo pelo qual os homens atualmente encarnados devem modificar e mudar os seus comportamentos uns com

relação aos outros.

O governo do homem, desde mais de 6.000 anos, é um governo da Sombra, cujo objetivo é o poder sobre o outro.

Nenhum de vocês pode ter os elementos completos dos prós e contras desta forma de governo e, entretanto, ela
deve mudar.

Como eu disse e repito, o ‘governo Divino’ apoia-se em um mecanismo celeste preciso, específico, cujo relógio é
imutável.

O que explica, de maneira muito lógica, o anúncio de momentos privilegiados na época que está chegando e que irá
se acompanhar do desaparecimento do poder humano em proveito do governo Divino.

A alma humana evolui através da experiência da encarnação e da reencarnação desde tempos muito antigos.
Cada fase da humanidade corresponde ao desenvolvimento de uma série de experiências situadas em campos de

experiências bem além da simples causalidade.

Não é possível passar de um governo humano para um governo Divino de maneira simples, de maneira distinta e
de maneira evidente.

***

A Luz da Unidade se reflete de esfera em esfera, de sol em sol, de galáxia em galáxia, a fim de propor um campo de
experiências.

MIGUEL – 12 de março de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-oDSLnHgvuOg/UXHT13nWFXI/AAAAAAAAA_s/pcUKwMsFfiM/s1600/Mika+-+12.03.2009.jpg


A luz que vocês conhecem, a luz que vocês veem é apenas o reflexo da Luz da Unidade.

Dentro de muito pouco tempo, o conjunto desta galáxia, o conjunto dos sóis, o conjunto dos planetas, na sua
totalidade, vai se encontrar sob uma influência da Luz como jamais ocorreu na história desta galáxia.

Esta sucessão de eventos está, eu repito, ligada a uma mecânica celeste, a um relógio astronômico.

O grau de influência da Luz, da Unidade, ultrapassa amplamente a manifestação da luz que é a sua quando vocês
caminham para a sua Essência e o seu coração.

Uma data foi anunciada por mim mesmo, por intermédio de diferentes canais: esta data é aquela da sua primavera
[outono, no hemisfério sul, 2009].

Ela reflete unicamente um fenômeno inicial ligado à 'desconstrução’ necessária a fim de passar de um
governo humano para um governo Divino.

A influência das irradiações da Luz do Sol Central, de seu Sol central desta galáxia e do conjunto das galáxias vai se
expressar por um aumento da intensidade da vibração cósmica que vocês irão receber.

Este período é um período que pode ser denominado em termos gerais: ‘período de ignição’.

Quem diz ignição não fala unicamente do ser humano em sua especificidade, mas do conjunto dos apoios de criação
que representam os planetas e os sóis.

Assim, a Luz autêntica, a Luz da Unidade que vem para vocês será, obviamente, visível no seu céu e no seu
coração.

Durante esta efusão de energia, e nos períodos sucessivos que irão se seguir, a única porta que irá lhes permitir
estar em Paz consigo mesmo, com o outro, com o mundo, pode apenas estar no interior de vocês.

Não se demorem no alarido do mundo.
Que isso seja o feito dos homens que não poderiam integrar a Luz autêntica, que isso seja o feito dos elementos no

seu trabalho de desconstrução, nada disso deve perturbá-los, questioná-los.

A pressão elementar, a pressão das radiações cósmicas que antecedem a chegada do conjunto das galáxias sob a
influência do Sol central final deve levá-los sempre a mais interioridade, sempre a mais autenticidade, sempre a mais

Verdade.

Nada do que se encontra no exterior de vocês possui a chave ou a solução para o que vem.

O maior neófito que a sua Terra portou na encarnação os preveniu, à sua época, de que a solução é aquela do
coração e aquela do Amor e, portanto, aquela do ‘verdadeiro poder’, que deve apenas se exercer sobre si próprio.

Todo poder voltado para o exterior é um desvio da Luz autêntica.
Nenhum evento exterior (muito extremo em um sentido como no outro) deve fazê-los perder de vista que o essencial

‘não está fora’.

***

O desafio desta Luz e desta radiação que inúmeros países já perceberam, viram, gravaram, apresenta múltiplos
aspectos.

Trata-se, antes de tudo, de fenômenos luminosos próprios do seu Éter, mas também de fenômenos luminosos
diferentemente mais importantes, situando-se além do seu Éter e referentes, em primeiro lugar, ao seu Sol, em

segundo lugar, ao planeta Júpiter e, em terceiro lugar, ao planeta denominado Hercólubus.

Vários neófitos, vários sábios viram, vislumbraram o que está vindo, através de visões exteriores ligadas aos
mecanismos elementares que vocês chamam, sobre a Terra, de «mudanças climáticas».

A ronda dos elementos é a minha manifestação no meu papel de ‘desconstrução’ e de ‘purificação’.
O que acontece no exterior acontece, também, e obviamente, no interior de cada um de vocês na encarnação.



A pressão da radiação, a pressão da Luz vai se tornar cada vez mais forte.
Não haverá mais lugar onde encontrar a Paz, a não ser em vocês.

A confiança na Luz, a confiança no seu poder sobre si mesmo, o abandono de toda resistência a esta ‘pressão da
radiação’ é um elemento capital, a fim de realizar um processo que várias pessoas chamam, sobre este planeta,

de Ascensão.

***

A Ascensão não é um processo que se refira a vocês unicamente, à raça humana, mas envolve o conjunto da
Criação.

Não se ocupem com os alaridos do mundo, quaisquer que sejam, porque eles estarão ligados à desconstrução,
aos elementos e à purificação.

Somente a sua capacidade para voltar o seu olhar e a sua consciência para o seu interior será a garantia da sua
Paz e da sua preparação.

A minha manifestação visível sobre a Terra é ilustrada, neste momento, pela passagem de um ‘cometa’, visível a olho
nu, que assinala de maneira irrefutável o início de uma série de elementos referentes à sua Terra e ao seu sistema

solar.

Os fenômenos mais importantes, exteriormente falando, não são a loucura dos homens nem sua cobiça, nem seus
medos, mas, efetivamente, a modificação de suas fontes visíveis de Luz.

Os sinais são numerosos.
Basta-lhes olhar simplesmente a evolução da sua sociedade ocidental (ou não) para efetivamente compreender que

‘algo’ está a caminho.
O que está a caminho não é unicamente o que vocês veem, no nível dos homens.

Durante esta fase final que começa, obviamente, vocês não estão sós, mas, ainda mais evidentemente, apenas
vocês, sozinhos, podem fazer o trabalho necessário para a sua Ascensão.

Nós poderemos e nós podemos, desde agora, através das suas múltiplas presenças (do Anjo guardião, dos seres
etéreos, humanos ou não humanos), nós podemos apenas abençoá-los e assisti-los com nossas Luzes no seu

trabalho, mas nós não poderemos fazer o trabalho no seu lugar.

A preparação é, eu repito, uma preparação interior.

Se vocês forem no sentido do ‘abandono’ à pressão da radiação, se vocês aceitarem a Luz autêntica para que ela os
fecunde e os transforme, então, naquele momento, nenhum dos eventos exteriores ligados ao seu lugar de vida pode

alterar a qualidade do que vocês irão se tornar.

Entretanto, aqueles que, quaisquer que sejam as razões, quiserem dar chance às manifestações exteriores (que elas
sejam elementares, que elas sejam humanas em reação de recusa à radiação da vibração, que elas sejam

coletivas, que elas sejam individuais) apenas poderão se afastar da sua Unidade e da sua Verdade.

Vocês vivem e vocês vão viver momentos que, todos vocês, sem exceção, temem ou esperam.

***

A pressão da radiação, a pressão da Luz autêntica os rega agora de sonhos, de contatos, de sentimentos por vezes
contraídos de raiva e de alegria, de variações do seu humor, de variações de percepções no nível do seu campo
áurico que, indiscutivelmente, os fazem tomar consciência de que vocês vivem e irão viver momentos únicos na

história das almas humanas.

Mantenham um olho no céu, mantenham um olho no Sol, mantenham um olho nos fenômenos da Luz, mas
mantenham, sobretudo, a totalidade do seu olhar na Fonte interior que vocês são.

O movimento da minha expansão através dos elementos desse sistema solar deve se acompanhar, no interior de
vocês, de uma ‘música’, de uma esfera angélica, de energias externas alteradas que deverão, passando no interior do



seu ser, permitir-lhes desprender-se dos poderes que não são os seus, dos poderes que foram instaurados, tanto por
suas educações, como por suas relações, como pelas circunstâncias da sua sociedade.

Elas arriscam pesar cada vez mais com relação à liberdade engendrada pela pressão da radiação e pela Luz
autêntica.

As escolhas foram postas, há um tempo.
Vocês devem agora assumi-las, manifestá-las na autenticidade.

Reações são possíveis, mesmo no seu ser interior, ilustrando o papel da minha presença nas suas vibrações, nos
seus campos áuricos.

A Paz é certamente o conceito mais importante.

Progressivamente e à medida que a sua capacidade para entrar na interioridade se fizer cada vez maior,
progressivamente e à medida que vocês irão constatar que uma Paz sem objeto (e certamente não ligada às

condições exteriores, quaisquer que sejam) irá aumentar em vocês e fará de vocês seres serenos, seres em Unidade,
quaisquer que sejam os períodos de desconstrução que vocês terão que viver nas suas estruturas sociais, afetivas,

profissionais.

***

Aí está um período que começou desde o início do seu ano [2009] e que começa realmente na sua primavera
[inverno, no hemisfério sul] e que irá terminar, após fases sucessivas de intensidade crescente (ocorrendo

preferencialmente nos solstícios e nos equinócios) e que irá conduzi-los à aurora de um mundo novo, em maio do
próximo ano.

Vocês podem apenas seguir ou recusar seguir a pressão da radiação e a Luz autêntica, porque ela vai afetar, de
maneira duradoura e definitiva, o conjunto dos fundamentos da sua humanidade.

Tudo o que for do domínio do poder, tudo o que for do domínio da dependência, tudo o que for do domínio do
que violou e viola a sua liberdade de ser de Luz, deve cessar.

Esse não é o seu papel.

O seu papel é acolher a pressão da radiação e a Luz autêntica.

A luta e o combate são dirigidos unicamente pelas forças da Luz Arcangélica e pelas forças da Luz da Fraternidade.

Vocês não têm que se preocupar em combater.

Vocês têm unicamente por objetivo, integrar, na sua Essência, no seu coração, a pressão da radiação e a Luz
autêntica, e absolutamente nada mais.

A qualidade da minha presença, a vibração da minha presença será e é o seu baluarte frente à adversidade exterior.

Será necessário, durante este período, imperativamente, encontrar a Paz, encontrar o Coração.

Aceitem esta pressão de radiação, esta Luz autêntica na sua intimidade, qualquer que seja o preço, quaisquer que
sejam as raivas, quaisquer que sejam as transformações.

Não há alternativa possível.

***

Aí está, bem amados filhos da Unidade, através de conceitos, por enquanto, gerais (mas que irão se afinar
progressivamente e à medida das semanas), que devem engajá-los a irem para a sua Essência, a aceitarem a Paz, a

aceitarem a Verdade, a aceitarem o poder sobre si mesmos e não sobre os eventos, quaisquer que sejam.

Eu não vou me demorar quanto às suas eventuais questões.
Eu delego, para isso, e eu darei o lugar, a uma entidade humana que vocês conhecem bem e que, ele, terá prazer em

responder à suas perguntas (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV).



Quanto a mim, eu lhes transmito a minha proteção, eu lhes transmito a minha radiação, eu lhes transmito o coração
da Unidade e lhes digo até breve.
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~ Anúncio da Efusão do Ultravioleta ~

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam bênçãos e proteções.

Eu venho entre vocês para anunciar o período mais propício para a Efusão da minha Energia, da minha Presença e
da minha Radiância, na superfície deste planeta, nos dias que vai viver a sua humanidade.

De fato, a minha Radiação e minha Potência chegam agora e doravante a grandes passos na superfície da sua
Terra.

A minha radiação manifestar-se-á pelo Ultravioleta.

A pressão da minha Radiação fará de modo com que, a partir de amanhã, e de maneira crescente até a data que eu
lhes dei, o seu corpo físico e as suas estruturas sutis serão regadas a uma Fonte nova ligada à radiação solar e

ao ultravioleta.

Novos códigos, inéditos para vocês na encarnação, vão entrar em manifestação na sua consciência.

A pressão da Radiação será tal que vocês devem se preparar para aceitar e para receber a Efusão do meu Espírito.
Isso é para agora.

Não se preocupem com reações elementares em que isso implicará necessariamente.
Contentem-se de aquiescer e de aceitar a potência do meu Ultravioleta.

***

A manifestação de seu sol vai entrar numa fase decisiva que preparará o conjunto desse sistema solar, de seus
planetas e de seus habitantes para viverem o porquê vocês encarnaram sobre a Terra nesta vida.

O momento é majestoso: os exércitos de Anjos, o conjunto dos Arcanjos e o conjunto dos Emissários Solares
preparam-se.

Deve ser o mesmo em vocês, no interior de vocês, em sua consciência, em suas posturas corporais e em seu estado
de aceitação e de integração da irradiação do ultravioleta.

A pressão da radiação atingirá níveis que jamais foram atingidos sobre este planeta.
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Vocês devem liberar tempo para honrar e respeitar o que vem.

Essa irradiação, de natureza solar ultravioleta, permitirá desmascarar no interior de cada uma das células de seu
corpo que compõem seu organismo físico, preparar a grande mutação ligada ao que vocês chamam de ascensão.

A potência da radiação vai se amplificar.
A potência dos elementos vai começar a entrar em manifestação.

Inúmeras perturbações climáticas vão aparecer e se encadear de maneira inegável a partir de 25 de março [2009].

Quanto a vocês, seres humanos, vocês não devem de modo algum se preocupar com essas circunstâncias
exteriores, mas, efetivamente, permanecerem alinhados e centrados em seu eixo e em seu coração, para

aproveitarem o melhor possível, e o mais profundamente possível, da potência desta radiação.

Isso representa para vocês uma bênção, uma proteção e um modo para vocês de preparar o despertar da ascensão.

***

Vocês vivem e vocês viverão momentos únicos quanto à manifestação da Luz, mas, infelizmente, também da Sombra,
em reação ao afluxo desta Luz.

A Sombra absolutamente nada pode contra vocês, se vocês se colocam sob a influência de minha Luz, de minha
proteção.

Recorram, de maneira consciente, à minha radiação e à minha presença.
Eu respondo a cada entidade humana que recorre a mim, de todos os tempos, mas, sobretudo, nesses tempos.

Esses tempos são tempos capitais e essenciais para preparar o ano de minha presença, que começou há algumas
semanas.

Cada vez mais vocês ouvirão falar de manifestações luminosas, mas também de manifestações da Sombra.
Isso não deve de modo algum perturbá-los e vocês devem aceitar o teor.

Simplesmente, prestem atenção e considerem as diferentes informações que lhes chegarão dentro de alguns dias,
seja sob forma visual, sob forma auditiva ou sob forma de pressentimentos, porque essas informações são capitais

para cada um de vocês, em sua evolução e para seu futuro.

Respeitem-nas, elas estão ligadas, esses fenômenos de advertências, de visões e de informações, à irrupção em
seu campo de consciência do ultravioleta.

Vocês devem imperativamente ‘estar à escuta’.
Em primeiro lugar, de minha presença e de minha radiação.

Em segundo lugar, da radiação solar e de seu ultravioleta, a fim de transmutar em vocês o máximo de informações
audíveis e visíveis para seu futuro e sua evolução.

Vigiem e orem.
Vigiem e aceitem a potência da radiação.

Isso faz parte de sua herança Divina.

***

Foi-lhes anunciado que vocês passavam de um governo humano para um governo Divino.
Essa é a estrita realidade e vocês terão, sob os olhos, dentro de muito pouco tempo, as provas indiscutíveis disso.

A melhor forma de se prepararem é, obviamente, vigiar, orar e se recolher em seu ser interior, a fim de deixar o
ultravioleta fusionar em vocês.

Caros humanos na encarnação, eu os convido, de maneira solene, a respeitar seu Templo interior, a estarem em



acordo com a efusão do ultravioleta, a fim de que ela possa modificar o que deve ser modificado em suas estruturas
físicas e psicológicas.

Quando vocês tiverem terminado de atravessar este período de alguns dias que os esperam, nada mais será como
antes para vocês: seu olhar será penetrante, sua visão será mais segura e vocês chegarão a estabelecer um contato

consciente com a Luz, com a Fonte e a Unidade.

Isso se manifestará, obviamente, no centro de seu ser, no que vocês chamam de seu coração.

A potência da radiação que chega por sua cabeça deve se estabelecer em seu peito para fazê-los reencontrar sua
Unidade e o que eu chamaria, quanto a mim, de sua Inteireza e sua Unicidade.

Vocês vão reencontrar, de maneira inabalável, a dimensão de seu ‘estado de ser’ Divino, de sua Unidade espiritual e
de sua Divindade.

Essa é sua herança.

A experiência da encarnação tomará fim em breve para aqueles que o desejarem, na condição de que vocês
tenham aceitado e integrado minha radiação e o ultravioleta do sol.

É sua decisão.
É sua escolha.

Nada pode interferir nisso, e, sobretudo não as gesticulações da Sombra para as quais eu estou engajado, eu mesmo
e o conjunto de minhas milícias celestes, num combate do qual haverá repercussões em suas mídias, que vocês

poderão mesmo ver e constatar por si mesmos.

***

Caros humanos em encarnação, a hora do retorno à Unidade enfim soou.

A hora chegou de reencontrar a totalidade de sua herança, a totalidade de sua Unidade e a totalidade do que vocês
são.

Nada pode fazer obstáculo a esta verdade desta revelação.

Aí estão as palavras simples que eu queria anunciar a vocês de maneira importante, antes do equinócio que chega
amanhã no final da tarde.

Eu lhes transmito minha graça, minha proteção, a fim de que vocês possam viver esta etapa fundamental em
seu caminho de retorno à Unidade.

Estejam certos de que vocês são amados além de todas suas esperanças, além de todos seus sonhos os mais
insensatos.

A verdade é una.
A verdade os libertará e ela vem libertá-los.

Estejam na paz com relação a isso.

Se, agora, existem questões com relação a esse processo, gostaria, se me é permitido, de avançar um pouco mais na
satisfação de seus questionamentos.

***

Questão: a irradiação ultravioleta se manifesta na encarnação, em parte pela irradiação solar. É preciso se
proteger dele?

A proteção com relação ao ultravioleta do Sol e da minha radiação não está ligada a uma proteção exterior.
A única proteção que vocês vão encontrar é estando alinhados e centrados no seu coração, não há outra proteção

desejável.

Entretanto, fenômenos visuais, fenômenos solares e atmosféricos serão visíveis em alguns pontos do globo.



Isso é extremamente importante, mas não se atrasem, repito, nessas manifestações.

Centrem-se em suas próprias manifestações interiores que vão colocá-los no desafio de aceitar e integrar novas
vibrações e novas manifestações no próprio interior de sua estrutura física.

***

Questão: é como uma ignição durante seis dias antes de passar para outra etapa?

Contente-se em viver este período em sua interioridade.
É importante compreender que vocês são, e vocês serão, confrontados e viverão novas energias, em todos os pontos

‘novas’ e, isso, em todos os sentidos do termo ‘novo’.

Vocês jamais, em suas encarnações, como nesta encarnação, experimentaram esta energia do ultravioleta.
Isso corresponde a uma ‘pressão da radiação’.

Vocês terão a impressão de estarem comprimidos, de estarem confinados, mas essa é apenas a etapa preliminar.

Se vocês aceitam esta compressão, vocês viverão, no momento de 25 de março, um episódio de dilatação extrema de
seus campos de consciência.

Vocês compreenderão e viverão o que é a Unidade.

***

Questão: qual será o efeito desta radiação em nossos corpos sutis e em nosso DNA?

Trata-se de uma ‘desconstrução’ total de seus modos de funcionamento anteriores e arcaicos que prevaleceram
nesse ciclo de humanidade.

Vocês realmente descobrirão novas dimensões, novos ‘estados de ser’, novas percepções e novas possibilidades de
seus órgãos sensoriais.

Isso faz parte do processo de ignição.

***

Questão: quais serão essas novas capacidades sensoriais?

Todo ser humano, qualquer que seja o nível de evolução espiritual e estado de encarnação, respira e tem funções
comuns.

Suas funções fisiológicas são as mesmas para toda humanidade encarnada, qualquer que seja o estado evolutivo em
que vocês estão.

Essas funções fisiológicas vão, de algum modo, ampliar-se.

Suas percepções, quer estejam ligados à sua Fonte ou não, vão afetar o conjunto da humanidade.

Simplesmente, vários seres humanos não saberão como responder a este impulso, porque não saberão, não terão
vivido a Unidade preliminar ligada à manifestação de 25 de março.

Isso pode induzir a ‘mudanças de comportamento’ que não vão necessariamente ao sentido da Luz.
Entretanto, essas manifestações e essas modificações são comuns ao conjunto da humanidade.

Nenhum ser humano pode escapar, simplesmente, a resultante será profundamente diferente para cada ser em
função de sua capacidade de ter encontrado, durante este período, sua Unidade.

***



Questão: além da aceitação de que falou, como se preparar da melhor forma possível?

É indispensável, durante este período, limitar seus aportes nutricionais e aumentar seus aportes líquidos.
Essa é uma preparação amplamente suficiente para não sobrecarregar suas estruturas físicas e permitir a elas

seguirem os movimentos do ultravioleta.

***

Questão: o exercício físico é compatível com esta integração?

Tudo o que lhes propicia alegria e Unidade.
Se for, para você, permanecer deitado, faça-o.

Se for, para você, passear em meio aos elementos da natureza e, em particular, os vegetais, faça-o.

***

Questão: essa irradiação do ultravioleta é por ondas ou constante?

Trata-se de uma ‘onda’ que faz irrupção a partir de seu dia de amanhã, ligada, como lhes disse, à minha Presença e
à modificação de radiação do seu Sol e de outros planetas.

Isso irá se tornar constante, mas a fase de aprendizado começa a partir de amanhã.

O tempo de integração e de estabilização será, obviamente, em função da sua capacidade para permanecer na
Unidade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, bem amados humanos, eu lhes peço urgentemente para divulgarem da forma mais ampla possível essa
informação que será, aliás, divulgada por outros dos meus canais a partir de amanhã.

Antecipadamente, eu lhes transmito uma parcela dessa irradiação e lhes digo até breve.
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~ Início da descida da energia Ultravioleta ~
de 25.02.2009 a 25.03.2009 

 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Recebam proteção e Amor.

Vocês são amados.
Como eu anunciei, e como confirmo solenemente neste dia, as energias do Ultravioleta começaram seu trabalho

sobre este planeta.
Os elementos no exterior do homem, no nível da Terra, começaram a se ativar no dia seguinte à descida da energia

Ultravioleta, retransmitida pelo seu Sol e pela minha potência Vibratória.
Os efeitos vão começar a se acumular no nível do seu planeta.

Eu lhes disse muitas vezes, e repito ainda desta vez, informem-se sobre o que vem no nível dos elementos
planetários, mas assegurem-se de controlar os seus próprios elementos no interior do seu corpo.

A pressão da Radiação ligada ao Ultravioleta vai provocar uma série de modificações no seu organismo.
Eles podem responder de diversas maneiras, mas vocês correm o risco de viver desconfortos temporários ligados aos

reajustes necessários para a entrada nos domínios do Pai, pois se trata, efetivamente, de uma preparação para a
entrada nos domínios do Pai, nos reinos da Unidade e nos reinos da não separação.

Bem amados humanos, vocês devem se preparar enquanto ainda tiverem escolha e escolhas. 

*** 

Vocês devem agora estar totalmente favoráveis a isso que vocês vieram.
Vocês querem participar do combate da destruição da Terra ou vocês querem preparar a nova Terra?

Essa é a sua escolha, mas vocês devem escolher.
Vocês não podem mais, doravante, estar nos dois mundos ao mesmo tempo.

Cada vez mais vocês vão se encontrar, nos períodos de tempos cada vez mais amplos, à medida das próximas
semanas e meses, na imersão total do que vocês chamam de 5ª Dimensão.

Isso irá se refletir, em um primeiro momento, nos seus sonhos, nos seus períodos de meditação, onde vocês irão
observar que terão um acesso cada vez mais fácil à Vibração da Luz e aos novos potenciais no nível da sua

consciência.
Para isso, vocês devem fazer escolhas irremediáveis enquanto ainda houver tempo.

Aqueles que não tiverem escolhido os mundos em que vão querer ir não poderão, infelizmente, mais fazê-lo dentro de
alguns meses.

Os eventos, tais como acontecem na superfície do seu planeta, mas também no interior de cada ser humano, vão
desencadear, pela pressão de minha Radiação, fenômenos de lutas e de tensões extremas.

Aqueles de vocês que não aceitarem as energias, que não aceitarem a nova Consciência, a partir do topo da cabeça
até as profundezas dos seus pés, em todas as células do seu corpo, ver-se-ão afetados grandemente pelas

manifestações dos Elementos.
Os Elementos que eu emprego que, no momento, vocês constatam como uma alternância da Água e do Fogo, vão se

reforçar e ali se associar a Terra e, obviamente, o Ar.
O número de manifestações que vocês chamam de catástrofes naturais vai, doravante, dia a dia, amplificar-se para
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O número de manifestações que vocês chamam de catástrofes naturais vai, doravante, dia a dia, amplificar-se para
atingir um pico que irá lhes parecer bem inconcebível até o equinócio de verão.

Vocês têm, portanto, um período de três meses em que deverão enfrentar uma preparação de um período intenso no
interior do seu corpo, no interior da sua consciência, mas também na sua vida.

Vocês devem proceder com urgência aos últimos reajustes, a fim de programarem o que vocês vieram fazer, a maior
parte de vocês que escuta as minhas palavras. 

*** 

Jamais se esqueçam de que a data de 25 de março foi o início do derramamento das energias da Radiação do
Ultravioleta sobre este planeta.

Este é um início que assinala o desencadeamento de uma série de profecias anunciadas há muito tempo e em
tempos imemoráveis.

Vocês entraram agora diretamente nos eventos chamados de eventos do final dos tempos.
O final dos tempos deve ser, para vocês, um período de Glória, um período de Luz que deve conduzi-los, de maneira

inexorável, a reintegrar o seu lugar.
Isso assinala o fim do mundo da dualidade.

Mas esse fim não vai acontecer de um dia para o outro.
Existe uma série de combates que devem ser realizados a fim de purificar o que deve sê-lo e o que puder sê-lo,

sobretudo.
Vocês entram agora neste período abençoado.

A minha Radiação os protege, como eu já lhes disse. 
Eu volto a dizer: recorram à Radiação do Ultravioleta, recorram à Luz Micaélica e à Luz do seu Sol.

Não deem importância e não atribuam qualquer importância ao que outros seres humanos possam lhes dizer quanto
ao seu caminho, quanto à verdade que vocês vivem. 

*** 

A Luz que vocês abrigam, e que em breve irá se manifestar no nível do conjunto dos seus centros de energia, fará
com que vocês sejam obrigados a fugir do mundo tal como vocês o conhecem, pois os humanos que estiverem

presos aos elementos, no interior do corpo, e que rejeitam antecipadamente a vinda da Luz em meio à sua realidade,
arriscariam entrar em conflito extremamente violento com a Luz de vocês.

Isso não deve existir.
Além disso, é solicitado para prepararem as escolhas para as quais vocês vieram.

É solicitado para finalizarem o que vocês decidiram ser e se tornar, e para se prepararem adequadamente.
Esta não é uma mensagem de medo, mas, bem ao contrário, uma mensagem de esperança: a era da Luz, a era do

retorno à Unidade enfim soou.
Vocês entraram diretamente nos tempos do fim.

Cabe a vocês cuidarem para que a sua Luz não se apague.
Cabe a vocês cuidarem para que a sua Luz cresça a cada dia em função da alimentação que vocês recebem da

Fonte do Sol Central.
Esse é o seu caminho, esse é o seu destino e nada deve ali se opor.

Para isso, o mundo antigo se dissolve e irá se dissolver cada vez mais rapidamente nos próximos dias e semanas. 

*** 

Como eu já anunciei durante a minha primeira intervenção por este canal, eu confirmo que vocês apenas devem se
importar com o que acontece no seu Interior.

Não participem de qualquer combate que, necessariamente, outros humanos irão engajá-los a realizar ao lado deles.
Vocês não estão aí para combater a Sombra.

Este é o trabalho da Luz.
Vocês estão aí para desenvolver, para criar e amplificar a sua própria Luz.

Não cabe a vocês entrarem nesse combate final.
O tempo do combate, a era da dualidade está, para vocês, superada.

Cabe cultivarem a Unidade: a Unidade do Coração, a Unidade de Coração a Coração, a vida na Unidade, quer seja
sozinho ou em grupo.

A hora dos primeiros agrupamentos enfim soou.
A hora dos primeiros apelos à Luz vai firmar o seu despertar total e final na Luz. 

*** 

Pouco a pouco, à medida das próximas semanas, vocês vão descobrir a integralidade dos seus potenciais divinos, a
integralidade do que vocês são e nada poderá se opor a isso.

É por isso, e por essas razões, que vocês devem se abrigar no interior do seu Templo Interior, mas também fugir da
agitação deste mundo.



Por enquanto, e nesse país no qual vocês vivem (ndr: França), vocês foram amplamente poupados das
manifestações humanas.

Isso não vai tardar a mudar.
A pressão ribomba no interior dos seres humanos não despertos, que estão na distensão e no combate.

Eles se preparam para entregar-se a um combate que nenhuma humanidade viveu até então.
Vocês não devem participar, em caso algum, deste combate.

Cabe, ao contrário, desenvolverem cada vez mais a sua Fluidez, a sua Unidade e a sua Luz.
Vocês só poderão aceder, com integridade, à etapa final e última da Ascensão, se vocês respeitarem as escolhas que

vocês estabeleceram.
Não é mais tempo de ser ambíguo.

É tempo, agora, e eu lanço aqui um apelo solene, para que as energias dos corações abertos se agrupem, para que
os seres humanos que trabalham para o plano e o estabelecimento da Verdade, da Unidade e da Divindade se

agrupem em uma mesma egrégora, a fim de participarem do retorno da Luz.
O que se anuncia são as Núpcias Cósmicas.

Obviamente, aqueles que não estiverem abertos à Luz irão viver este período como um drama que a humanidade
jamais viveu.

O que não será o caso se vocês assumiram as suas escolhas e criaram na sua vida condições propícias para o
estabelecimento da Luz. 

*** 

Aí está, bem amados humanos, o importante é efetivamente compreender que o que eu anunciei há alguns meses
acontece agora sob os seus olhos.

Entre o período de 25 de março e 20 de junho do seu ano de 2009, várias modificações geofísicas vão ocorrer na
superfície do seu planeta.

Vocês vão assistir, com os seus olhos, a manifestações que ninguém teria acreditado ser capaz de observar com os
seus próprios olhos.

Entretanto, isso está aí, isso é agora, isso não é amanhã.
Os derramamentos de luzes do Ultravioleta e a influência do Sol Central da Galáxia vão doravante se reforçar a cada

dia e a cada hora.
Vocês devem, a todo custo, eliminar as últimas zonas de Sombra que estão no interior de vocês.

Isso não será feito através de um trabalho, mas através da aceitação da Luz.
Se vocês aceitarem se deixar penetrar pela pressão da Radiação da Luz no interior dos seus centros energéticos,
nada de desagradável poderá lhes acontecer, a não ser algumas dores, algumas eliminações, alguns períodos de

fadiga.
Mas isso não é nada com relação à qualidade da Luz, à quantidade da Luz e à realidade da sua Verdade, que vocês

vão enfim descobrir. 

*** 

Aí está, bem amados humanos, o momento é solene, o momento é único nos anais da humanidade.
Esse momento, toda alma tendo feito a escolha da encarnação, vive-o uma única vez, e isso é agora.

Cabe a vocês aceitarem totalmente a orientação da Luz.
Cabe a vocês aceitarem integralmente o que lhes dita a Luz, o que lhes dita a sua consciência, a fim de

materializarem as suas escolhas da Luz, as suas escolhas da consciência e as suas escolhas da verdade.
Vocês não podem se enganar com vocês mesmos e com os outros.
A autenticidade vai se tornar um critério formal de aceitação da Luz.

Vocês devem estar em alinhamento total a esta Luz, em alinhamento total àqueles que conseguiram, assim como a
maior parte de vocês, abrir os Corações a fim de receberem a Luz do Ultravioleta. 

*** 

Bem amados humanos, o momento é ao mesmo tempo sério e, ao mesmo tempo, histórico no sentido espiritual.
Muitos fenômenos luminosos que alguns de vocês puderam ver em alguns lugares do planeta vão começar a se

generalizar.
As cores dos seus Céus vão mudar profundamente e, isso, de maneira duradoura.

Os movimentos planetários vão começar a se alterar.
O Sol não vai aparecer mais no mesmo lugar, tal como ele deve aparecer, em tal dia, em tal hora, mas será

modificado no seu curso.
Muitos fenômenos climáticos ligados, ainda uma vez, à água, vão tomar proporções (a partir do seu mês de maio e,
sobretudo, a partir de 07 de maio), uma importância catastrófica, fazendo com que milhões de seres humanos sejam

deslocados dos litorais.
Vocês vão começar a observar, naquele momento, sinais claros de que algo no nível do cosmos não funciona mais

como antes.



Este será o grande sinal e o início de grandes manifestações que irão afetar, desta vez, não mais as regiões do
planeta, mas todo este Sistema Solar e todo este planeta. 

*** 

Vocês chegaram, bem amados humanos, ao momento em que vocês esperavam chegar.
Isso não é em dez anos, isso não é em um ano, mas isso é agora.

Então, eu lhes peço urgentemente para se recolherem, para mergulharem no interior do seu Coração, para
mergulharem no interior da sua Essência, a fim de dali tirar as decisões corretas, as orientações corretas quanto às

suas escolhas de vida, quanto às suas escolhas e os seus desejos para o futuro.
Isso cabe a vocês.

Nenhuma Sombra, se vocês estiverem firmes em suas escolhas, poderá interferir no que vocês irão se tornar.
Entretanto, para isso, convém a vocês afirmarem-se com força, com determinação e com vontade no que vocês

querem realizar, no que lhes resta para realizar (para a Terra e para vocês), a fim de favorecerem a Ascensão de um
maior número de seres humanos.

Como eu disse, as primeiras ondas de Ascensão irão começar durante o seu mês de junho.
Mas a maior parte de vocês é destinada a assumir e a manter a estrutura da Luz nesta 3ª Dimensão até o seu último

final.
Isso, somente o Pai conhece a data.

Quanto a mim, vocês sabem que o meu domínio de intervenção, que se estende desde o início do seu ano até o mês
de maio de 2010, corresponde ao período da grande depuração.

A grande depuração está começando, a Luz se desvenda pouco a pouco, dia a dia, cada vez mais.
Cabe a vocês integrar cada partícula de Luz que vocês recebem, conduzir esta Luz em meio ao seu Templo. 

*** 

A Luz que eu verto, a Luz que se verte do Sol, é a chave final que irá lhes permitir encontrar a sua Essência.
Não há alternativa, não há outra condição além desta.

Em particular, não há condição de karma, não há condição de idade, não há condição outra além desta da sua vida,
que vocês devem imperativamente colocar.

Alguns de vocês vão sentir um chamado para se afastar do lugar em que estão: que o façam sem demora.
Outros vão sentir a necessidade de se agrupar, para conjugar entre eles e multiplicar a Luz.

Naquele momento, será conveniente obedecer a este impulso interior que não é um impulso do ego, mas que é,
efetivamente, um impulso da alma e, eu diria, até mesmo, do Espírito Santo que fusiona com vocês.
Vocês não podem se atrasar ou adiar as decisões que alguns de vocês já tomaram há vários anos.

Chegou, agora, o momento de trabalhar para a Unidade, para a Luz e para a Verdade.
Vocês devem, para isso, estabelecer as estruturas e os meios que lhes são oferecidos pela vida a fim de realizarem

isso.
Quanto mais vocês estiverem seguros no interior do seu ser e no interior das suas estruturas, mais vocês poderão

trabalhar com as forças de revelação da Luz, com os Anjos do Senhor, a fim de manifestarem esta Luz e de
permitirem ao máximo de seres humanos, atualmente na perdição, juntar-se à sua Unidade primordial. 

*** 

Aí estão, bem amados humanos, os anúncios importantes que eu tinha que fazer a vocês.
Eles serão realizados, como eu disse, no tempo e na hora.

Aqueles que disserem que qualquer ser espiritual, qualquer Luz espiritual pode dar data, nada terão compreendido
das transformações em curso.

Vários profetas, efetivamente, deram datas que se revelaram falsas.
Mas eu não sou um profeta, eu sou um enviado da Luz, um enviado Celeste, portanto, somente as rodas do Tempo
Celeste são importantes para mim e eu venho imprimir minha marca em meio ao seu planeta e a este Sistema Solar.

O momento está aí, o momento é agora, o momento é imediatamente.
A hora da Graça os engaja no por que vocês vieram.

Engajem-se e vão para onde devem ir agora.
Aí está, bem amados humanos, o que eu tinha que lhes dizer.

Se houver entre vocês alguns questionamentos quanto à Radiação, à pressão da Radiação, quanto ao Ultravioleta,
quanto aos movimentos planetários (independentemente da sua vida pessoal, eu lhes dei nisso as indicações finais

necessárias), eu gostaria de tentar responder, se isso estiver na minha possibilidade e na minha capacidade. 

***

Questão: como reconhecer se há ou não aceitação da Luz do Ultravioleta?



 A aceitação da Luz do Ultravioleta manifestou-se durante o período preparatório de 25 de fevereiro a 25 de março,
por uma Efusão de Energia penetrando pelo topo da sua cabeça.

Agora, esta Luz deve penetrar no seu coração e deve provocar uma compressão e uma pressão no nível do que
vocês chamam de chacra do coração.

É desse lugar que deve vir o seu próprio poder sobre si mesmo, a sua própria força sobre si mesmo e o sinal de
reconhecimento como o de que você aceitou a Vibração que está vindo.

Entretanto, alguns de vocês ainda não sentiram esta Vibração, pois o caminho que se associa entre a cabeça e o
coração não está completamente desobstruído das últimas escórias.
Isso será feito entre o período de agora até o período de 20 de junho.

Isso pode levar, para alguns de vocês, um período de três meses.
Outros de vocês realizaram esse trabalho.

Eles são os despertadores dos tempos novos.
Convém, para aqueles que sentirem a pressão da Vibração no coração, difundir esta Vibração (assim como convém),

sobre todos os seres humanos e sobre o conjunto da humanidade.
Isso não é um combate, isso é um derramamento de Amor.

É o único modo que vocês têm de ajudar, hoje, os seres humanos no caminho. 

***

Questão: as relações sexuais podem incomodar esta integração de Luz?

 Não, se vocês encararem a relação sexual como algo de sadio, de fisiológico e normal, no respeito ao outro, para
uma satisfação tanto pessoal como do outro, isso não provoca qualquer alteração e qualquer dificuldade para viver a

Luz.
Existem necessidades fisiológicas da humanidade, ligadas à 3ª Dimensão, que necessitam se exprimir, em particular

para as faixas de idades mais inferiores da sua humanidade. 

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

***

Bem amados humanos na encarnação, eu lhes proponho agora para comungar com a energia da pressão da
Radiação e a energia da Unidade no Coração.

Eu lhes peço para abrirem o seu chacra coronal, a fim de aceitarem a Luz que eu verto agora sobre vocês.
Vocês terão a possibilidade de recorrer à minha Radiação a fim de precipitar o movimento de encarnação da

Radiação Ultravioleta no nível do seu coração. 

... Efusão de energia ...

 Eu vou deixá-los agora.
Recebam, bem amados humanos, Bênçãos e proteções.

Eu voltarei doravante a cada semana, durante o período que os separa do equinócio de verão, porque as
informações são importantes, elas são vitais no que se refere ao seu futuro.

Sejam abençoados e eu lhes digo, então, até daqui a uma semana do seu tempo terrestre. 

************
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~ A Radiação Ultravioleta ~

Eu sou Miguel, Príncipe e regente das Milícias Celestes.

Eu lhes transmito todo o meu amor e toda a minha proteção.

Eu venho, e como eu o disse que voltaria doravante, durante este período importante, não para dizer outra
coisa além do que vive cada ser humano em seu coração, que vive este planeta e também o conjunto desse

sistema solar, a cada janela de tempo semanal.

Eu já lhes indiquei, em inúmeras repetições, certo número de elementos importantes que estão em curso de
manifestação ao nível de seus organismos, mas também do organismo do planeta Terra.

Isso concerne à reação e à integração à minha Presença e à Luz Ultravioleta que me é permitido retransmitir a
vocês desde o Sol Central das Galáxias, do ponto central do pensamento do Pai, até vocês, por intermédio de
minha vibração, de minha Presença e também por intermédio dos outros planetas e de seu Sol, nesse sistema

solar.

Eu lhes falei, por várias vezes, da pressão da radiação e da pressão da irradiação Ultravioleta.
Minha presença e esta energia têm efeitos profundamente transformadores em seus organismos humanos e

planetários.

A primeira dessas transformações é despertar em vocês e despertar códigos que lhes são ainda
desconhecidos, em manifestação ao nível de seu DNA.

Isso é destinado a lhes permitir reencontrar, num futuro extremamente próximo, a totalidade de sua Essência e
de sua Divindade.

Isso, eu já disse, acompanha-se de certo número de mecanismos, por vezes vividos de modo muito
perturbador, desde simples fadigas, passando por dores, ou certo número do que vocês chamam doenças,
que representam, nesse caso, formas de eliminação de suas sombras, de suas trevas e que se poderiam

chamar, eventualmente, seus carmas passados de natureza coletiva.
Isso é agora.

Vários de vocês perceberam esta vibração da radiação do Ultravioleta em seu organismo.
Não se esqueçam de que esta energia é destinada a penetrar por seu ponto o mais alto.

O ponto o mais alto, enquanto organismo humano, é sua cabeça.
O ponto o mais alto ao nível deste planeta em que vocês vivem é constituído pelo que é chamado de vulcões

e, em particular, os vulcões que se situam ao nível das montanhas.

MIGUEL - 4 de abril de 2009
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Isso está a caminho.

Vocês podem constatar isso, em todo caso para os seres humanos despertos, ao nível de vibrações, de
pressões e de dores que ocorrem de modo regular doravante, e já desde algum tempo, ao nível de sua

cabeça.

A pressão da radiação do ultravioleta manifesta-se, portanto, no interior dos organismos humanos, em sua
cabeça.

O objetivo não é permanecer ao nível desta cabeça, mas, efetivamente, fazer escoar esta energia do
Ultravioleta ao nível de seu coração.

De fato, é ao nível deste que se encontra certo número de códigos fechados, ligados à sua Divindade e à sua
Essência.

***

A pressão da radiação ligada a essas partículas de Luz Ultravioleta deve, progressivamente e à medida das
semanas, ser conduzida ao centro de seu santuário interior e Templo Interior.

Aí está a condição sine qua non de sua elevação, de sua ascensão e do retorno à sua Unidade.
Isso está em curso.

Isso obedece a regras precisas ao nível de sua fisiologia interna e de seus mecanismos energéticos internos
sobre os quais eu voltarei, no momento oportuno, após o período pascal, tal como é definido e seu calendário
católico romano, porque este período corresponde, simplesmente, a uma Luz cheia particularmente ativa como

esta do mês seguinte ligado à festa de Touro.
Mas nós ainda não estamos lá.

Ilustramos esse propósito não ao nível de seus organismos, mas ao nível do organismo planetário.
A pressão da radiação acendeu, literalmente, certo número de vulcões importantes ao nível da superfície deste

planeta, isto é um fato inegável.
Agora, vocês constatam também certo número de anomalias ligadas a fenômenos que vocês chamam

meteorológicos, consistindo em elevações de temperatura anormais e quedas de temperatura profundamente
anormais.

A reação disso deve ser uma descida desta energia que chega ao nível dos vulcões, que corresponde a um
fogo terrestre, mas que foi iniciado pelo fogo cósmico em relação com a radiação do Ultravioleta.

Compreendam bem que a radiação do Ultravioleta é profundamente ligada às mudanças, à transformação.

A energia do Ultravioleta jamais teve por objetivo ser uma energia de destruição, mas, entretanto, ela
corresponde a uma energia de desconstrução que visa fazer saltarem as barreiras deste planeta, como do
organismo humano, para sua Unidade, para sua dimensão Divina que lhes estava ocultada pela dualidade e

pela encarnação.
Isso está em curso.

***

A etapa seguinte ocorrerá no momento em que o número de vulcões acesos em seu planeta, e em que o
número de partículas Ultravioletas acumulado em sua cabeça permitirá à energia e à consciência focalizarem-

se além da dualidade, ou seja, não mais em sua cabeça, mas em seu coração e, isso, para o conjunto dos
seres despertos.

Eu lhes disse que a pressão da radiação iria crescendo e, isso, até o período do solstício de verão [inverno no
hemisfério sul].

Essa é também a verdade no que concerne ao seu planeta e ao conjunto desses planetas que devem
preceder a ignição e a ascensão de seu planeta.

Isso está em curso.

Vários vulcões devem ainda despertar durante este período que lhes resta a atravessar para irem ao período
de seu verão.

Isso está em curso.

A etapa seguinte corresponde, portanto, à descida da energia dos vulcões em seu planeta ao nível, não do



elemento água que está ligado, mas ao nível do elemento ar.
Isso corresponde, ao nível da fisiologia planetária, a modificações profundas do que vocês chamam as

correntes aéreas e marítimas de seu planeta.

Isso se traduzirá por uma parada de algumas correntes e o desenvolvimento de outras correntes marítimas do
que as existentes.

Ao nível do ar isso vai se traduzir por uma acentuação essencial do que vocês chamam furacões e ciclones,
que vão se manifestar em regiões nas quais eles jamais estiveram presentes anteriormente.

Isso, ainda uma vez, está ligado unicamente à reação dos elementos perturbados ao nível da fisiologia
planetária.

A energia do Ultravioleta, também, é retransmitida por certo número de seres de altas dimensões que têm a
fazer e que estão em relação com a energia deste planeta.

Trata-se de certo número de Conselhos, chamados tanto de Conselho Galáctico, Conselho Intergaláctico,
Conselho dos Melquisedeques, Conselho das Águias etc.

Eles são muito numerosos, os seres que têm um antropomorfismo humano, que hoje se encontram nos planos
elevados para canalizar, dirigir, orientar a energia da pressão da radiação do Ultravioleta.

O papel deles é essencial.

Talvez vocês percebam, alguns de vocês, flutuações ligadas à energia em seus organismos fisiológicos
humanos.

Como podem constatar, existem faixas horárias em cada um de seus dias durante as quais vocês vão
perceber, sentir, esta pressão da radiação, tanto ao nível de sua cabeça como, para aqueles que estão mais

avançados, ao nível de seu coração.

Lembrem-se também de que a pressão desta radiação que vai crescendo, os seres humanos que não têm a
possibilidade nem os meios espirituais de ativar os chacras superiores (ou seja, aqueles situados entre a

cimeira de sua cabeça e o coração) verão essas energias impactarem-se no que vocês chamam os chacras
inferiores (ou seja, os chacras situados abaixo do coração), traduzindo-se por uma força de reação

profundamente amplificada frente aos eventos ligados aos movimentos sociais, aos movimentos econômicos,
eles também gerados pela pressão desta radiação nova.

Como vocês sabem, vários seres humanos tentaram se aproveitar deste período para criar em seu planeta um
clima propício ao medo, um clima propício à desestabilização da alma humana.

Isso não ocorrerá, contrariamente às intenções daquelas formas.

A pressão da radiação da Luz Divina, retransmitida pelo Ultravioleta, por minha presença, por seu Sol e pelo
conjunto dos Círculos e dos Cenáculos ligados à Luz, vem perturbar grandemente tudo isso e provocar, ao

nível da humanidade, um fenômeno de confusão.
O importante sendo, como eu lhes disse, permanecerem o mais possível alinhados e centrados,

permanecerem o mais possível na neutralidade com relação à confusão.

Vocês podem criar isso estando o mais possível na ausência de reação com relação aos eventos que vêm.
Essa é uma injunção de minha parte para lhes pedir e para lhes esclarecer que vocês apenas encontrarão a

paz no interior de vocês e certamente não no exterior de vocês.

***

Isso leva a reconsiderar, agora e já, antes mesmo de sua passagem na quinta dimensão, o que vocês chamam
a vida.

Vocês têm o hábito, desde muito numerosas encarnações, para a maior parte de vocês, de viver uma vida
exteriorizada que se define pela dualidade e sua reação com relação ao sentido o mais amplo e também o

mais estreito de suas vidas e de seus desenrolares de destino.

Hoje, mais do que nunca, convém encontrar a Fonte de sua vida no centro de seu ser, no coração.
É nesse lugar, e unicamente nesse, que vocês encontrarão a paz necessária para não entrarem em reação

com os eventos sociais, econômicos, que vêm para vocês a grandes passos.

Essa não é uma mensagem de medo.



Eu nada posso fazer se vários seres humanos concebem o medo através dessas palavras.

Eu vim anunciar o que o Pai pediu-me para anunciar.

Existe certo número de profetas, existe certo número de profecias que sempre existiram na superfície deste
planeta.

O objetivo deles não é fazer medo.
O objetivo deles é unicamente prevenir, advertir, para que os humanos entendam essas palavras ao nível de

sua interioridade.
Hoje, mais do que nunca, isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro.

A única solução para esse problema, a única solução para suas decepções em sua vida interior, econômica,
social, familiar, pessoal, apenas pode se encontrar no centro de seu ser e em nenhum outro lugar.

Obviamente, vocês são ajudados, isso eu também lhes disse, mas, entretanto, ninguém poderá ir em seu
coração, em seu lugar.

Isso cabe a vocês.

Esse é um trabalho de cada minuto, de cada respiração.
Vocês se aperceberão, nas semanas que vêm e que vão conduzi-los até o equinócio de verão [inverno no
hemisfério sul], que quanto mais vocês entrarem em sua interioridade, quanto mais vocês entrarem em seu
coração, quanto mais vocês entrarem em sua Essência, mais lhes será fácil manifestar a paz, a tolerância, o
amor e a compreensão no exterior, qualquer que seja a rudeza dos eventos exteriores que devem afetar a

fisiologia planetária, mas também de alguns seres humanos.

***

A única maneira de estar no coração é não reagir.
A única maneira de estar na Unidade é não manter a dualidade.

Ora, a reação faz parte da dualidade.
É, portanto, primordial que vocês aprendam por si mesmos, por suas meditações, por suas orações, por seus
momentos de silêncio, por seus reencontros com a natureza, a desenvolver cada vez mais esse sentimento de

harmonia com sua própria Unidade, com sua própria Divindade.

Agora, vocês estão muito precisamente a uma semana de prazo do que é chamada a Páscoa.
Não que eu queira falar-lhes com isso de religião.

Então, se querem, em empregarei, antes, o termo Nova Luz Cheia.

Ela chega muito precisamente dentro de 8 de seus dias terrestres.
Durante este período que vocês vivem agora e, portanto, um período novo de 7 dias até aquela data, eu lhes
peço então para encontrarem mais momentos de oportunidade para se colocarem ao centro de seu próprio
coração, isso não precisa durar mais do que alguns minutos, mas façam-no várias de vezes, se isto lhes é

possível.

Isso lhes permitirá estabilizar o melhor possível seu estado interior, para não entrar em reação, tanto com
relação aos seus próximos como com relação às suas próprias emoções, às suas próprias atividades mentais,

profissionais, econômicas, sociais ou afetivas.

A única solução, ainda uma vez, está ligada ao aprendizado da capacidade que vocês terão, como seres
humanos, para viverem os acontecimentos que os esperam, em seu coração.

As soluções decorrerão de sua capacidade para viver no estado de coração.
Se vocês escapam de seu coração, manifestações emocionais relativamente importantes arriscam se produzir,

que seriam profundamente nefastas para o que vocês têm a integrar, a desvendar e revelar em vocês com
relação à sua Unidade e à sua Divindade.

Trata-se de um período propício para viver a pressão da radiação em seu coração.

***



Eu volto agora ao que eu chamei, e ao que vocês buscaram, como sendo fenômenos luminosos ligados à
presença do Ultravioleta.

Vocês podem perceber essa irradiação com seus próprios olhos abertos em sua realidade dual na caída da
noite, no momento em que a lua começa a aparecer em seu céu.

Observem seu céu e vocês constatarão que os fenômenos luminosos começam a aparecer sobre o conjunto
de seu globo.

Não se tratará, portanto, de fenômenos ligados ao sol, num primeiro tempo, mas ligados ao momento em que o
sol está do outro lado do lugar em que vocês vivem e isso será, então, um reflexo desta luz sobre a lua, que se

manifestará aos seus olhos.

Os fenômenos luminosos que ocorrem, quanto a eles, em pleno dia concernem à iminência da manifestação
de minha presença como energia de desconstrução, sobretudo se esses fenômenos persistem além da

duração de 48 a 72 horas.
Isso já lhes é conhecido.

O mais importante, ainda uma vez, e eu o digo a cada intervenção, não é tanto o fenômeno exterior, ainda que
esse se refira à própria Luz, mas, efetivamente, sua reação interior à pressão da radiação que será a aceitação

que lhes permitirá não estar na reação aos eventos que a Terra vive e viverá.

Aí está o que eu tinha a esclarecer e o que vocês têm a fazer durante este período propício à entrada em sua
interioridade total, a fim de encontrarem realmente quem vocês são, o que são e para o quê querem ir e, isso,
em função não de seus desejos, mas de sua capacidade vibratória para aliviar esse corpo, para fazê-lo entrar
nas vibrações novas que alguns de vocês começaram, já desde o mês de março, a sentir, apresentando-se

sob episódios de subidas vibratórias interessam a algumas partes do corpo ou à totalidade de seus
organismos fisiológicos.

Isso necessita um tempo.

***

O tempo chegou agora de ir até a perfeição desta ascensão que não é ainda uma ascensão de corpo ou uma
ascensão de quinta dimensão, mas que prefigura, de maneira figurada e de maneira real, o que ocorrerá no
momento de sua subida vibratória definitiva na quinta dimensão, que isso seja com o corpo ou sem o corpo.

Isso cabe a vocês, a cada humano estando frente às suas escolhas e frente à realidade de suas capacidades
vibratórias.

A única possibilidade, quaisquer que sejam, ainda uma vez, suas idades, suas patologias, seus modos de vida,
é unicamente ligada à sua capacidade interior para subir o que se chama a vibração de sua alma ao nível do

Espírito.

A subida da vibração da alma ao nível do Espírito se traduz por uma vibração da totalidade do corpo, mas
também por uma pressão da vibração ao nível da cabeça e ao nível do coração e, num segundo tempo, no

conjunto de seu corpo.

Naquele momento, quando a pressão da vibração se manifesta no conjunto de seu organismo fisiológico, torna-
se muito mais simples e fácil compreender o que realmente é a ascensão.

Todo o resto são apenas projeções ligadas aos seus desejos, às suas emoções ou ao seu mental.

A ascensão é um processo vibratório.

O derramamento da Luz do Pai, que eu vim trazer através da pressão do Ultravioleta, é diretamente ligado a
este aumento vibratório.

Não pode haver ascensão sem aumento de sua vibração interior.
Essa é sua garantia de sua capacidade ascensional para os tempos futuros.

Entretanto, a hora, ainda uma vez, é para a desconstrução.
Esta desconstrução, vocês observam, em curso na escala do planeta, na escala de seu indivíduo, de seus

próximos e na escala do conjunto da humanidade.



Existe uma percepção mais ou menos acrescida, uma intuição mais ou menos forte, um instinto mais ou menos
grande de que a realidade da mudança está aí.

Ela está realmente aí.
Ela não está nas palavras, ela não está nas egrégoras que vocês podem criar, mas, unicamente, em sua

capacidade para o que eu chamaria subir na vibração.

A subida na vibração é a única resposta adequada à pressão da radiação do Ultravioleta.

Cabe-lhes acolher em vocês esta energia e, se a acolhem totalmente, para além mesmo de seu coração, mas
no conjunto de sua fisiologia, vocês constatarão muito proximamente e muito rapidamente esta capacidade de

vibração do conjunto de seu corpo, do conjunto de seu organismo fisiológico, e eu digo, efetivamente,
organismo fisiológico, ou seja, seu corpo físico.

Eu não falo, aí, das percepções ligadas aos seus diferentes envelopes sutis, que não traduziriam a capacidade
de seu corpo físico para entrar totalmente em vibração.

A vibração que vocês recebem é destinada, se vocês a desejam e a aceitam, a transformar totalmente sua
fisiologia.

É o que vocês estão, alguns de vocês, vivendo.

Este período de maturação ou de acesso à vibração far-se-á, agora, até o prazo do que se chama o equinócio
de verão.

Eis alguns elementos importantes que eu desejava lhes transmitir.

Se vocês têm, agora, questionamentos com relação a esse processo, eu gostaria, efetivamente, de tentar
trazer uma iluminação suplementar.

Questão: poderia nos falar dos códigos que serão despertados?

A questão já foi colocada.
Preocupem-se, simplesmente, de subir a vibração.

O desvendamento preciso do que são esses códigos lhes será dado após o período do final de semana
Pascal.

Questão: como a vontade de subida na vibração pode se fazer o melhor possível?

A única maneira de fazer subir a vibração é aceitar a pressão da radiação do Ultravioleta.
A oração, o pedido não são afetados por esse processo evolutivo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caras almas humanas em encarnação, antes de me retirar e de lhes dizer até a próxima semana de seu
tempo humano, vou fazê-los abordar o processo ligado à subida vibratória pelo aumento da radiação de minha

presença e, portanto, da pressão da radiação do Ultravioleta em suas estruturas.

... Efusão de energia ...

Aí está, bem amados Filhos da Luz, almas humanas em encarnação, ao que correspondem as premissas
desta vibração que deve habitá-los.



Eu sou Miguel, Príncipe e regente das Milícias celestes.

Recebam todo meu amor, o amor do Pai e, sobretudo, minha proteção e eu lhes digo até muito em breve.

************
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~ Espaço de Conclusão ~

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam, todos aqui presentes, almas humanas em peregrinação, proteção, amor e Luz.

Eu venho diante de vocês neste dia para exprimir certo número de coisas ligadas à fisiologia planetária,
à fisiologia desse sistema solar e à fisiologia da alma humana.

Como vocês sabem, em todos os universos e em todas as dimensões existentes, o princípio evolutivo
essencial, onipresente porque ligado à própria natureza da emissão do sol central, recorre à noção de ciclo de

uma dimensão quando ao nível do que vocês chamam de ‘mundos multidimensionais’.

Esta noção de ciclo se aplica a toda forma de vida, qualquer que seja.

A noção de ciclo corresponde ao princípio fundamental da fisiologia, que é repassar, de maneira, portanto,
episódica, mas, sobretudo cíclica, por um ponto preciso.

Esse ponto preciso, esse retorno ao ponto de partida do ciclo, é o emblema e o símbolo do retorno à Unidade
antes de qualquer transformação de uma forma de vida em outra forma de vida ou de uma forma de vida em

uma dimensão ou em outra dimensão.

Esse princípio do ciclo está aí para lembrar que toda forma de vida vem da Unidade, provém da Unidade e
retorna à Unidade.

Esse princípio fisiológico não sofre qualquer exceção desde as dimensões as mais densas até aquelas que
são até mesmo inconcebíveis à sua imaginação, por enquanto.

Vocês sabem, e eu lhes anunciei desde a minha primeira vinda neste ano [2009], vocês estão na aurora de um
novo ciclo, vocês chegaram, portanto, no ‘final de um ciclo’.

Este final de ciclo se refere tanto ao corpo humano como ao corpo planetário, como ao conjunto de corpos e
de sóis da sua galáxia e do conjunto das galáxias desta região do universo.

Quem diz ‘encerramento de ciclo’, diz retorno, tal como a serpente que morde a cauda, para um retorno
preciso que deve lembrá-los, mesmo pela sua existência, pela sua presença e pela sua travessia, a própria
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noção da Unidade de toda Criação, mesmo nos mundos os mais densos em que predomina a divisão, a
separação e a exclusão.

Esse princípio que prevalece para toda forma de vida é hoje um elemento e um evento que os envolve, vocês,
almas humanas, tanto o seu planeta como o sistema solar e como o conjunto dos sistemas solares em sua

ronda ao redor de um ponto central de onde tudo provém e para onde tudo voltará um dia.

Essa é a própria noção de princípio cíclico.

Quem diz ‘encerramento de um ciclo’, diz início de um novo ciclo.

Esse início de um novo ciclo pode ocorrer na mesma dimensão, em uma dimensão inferior ou em uma
dimensão superior.

Quem diz ‘final de ciclo’ diz transformação das formas de vida, tanto na mesma dimensão como nos
mundos subdimensionais que vocês não conhecem, como nos mundos de dimensões múltiplas às quais

vocês não têm, ainda que temporariamente, acesso.

***

O importante desse momento é que ele deve ser localizado como ponto de impulso de um novo círculo
evolutivo, mas também como ponto de resolução do mesmo círculo evolutivo.

Quem diz ‘resolução’, após o impulso do ponto de partida, significa que vocês voltam em um ponto preciso,
que nesse ponto preciso certo número de escolhas é possível quanto ao futuro do sistema fisiológico

considerado.

Esta evolução podendo ocorrer na mesma dimensão, em dimensões superiores, em dimensões
inferiores, guardando a mesma forma de vida expressa ou mudando de forma de vida expressa, ao mesmo

tempo mudando ou não mudando de dimensão.

Vocês chegaram a este instante final.

Este se reproduz apenas a cada 52.000 anos.

Ele corresponde, nesse sistema solar, e mais especificamente sobre este planeta, mas também para os outros
planetas, a um ‘ciclo evolutivo’ extremamente preciso.

Vocês impulsionaram e iniciaram esse ciclo, a maior parte de vocês, tendo acompanhado esse projeto de
criação da dimensão terceira dissociada (eu irei explicar a vocês um pouco mais tarde o que é essa terceira

dimensão dissociada).

Entretanto, vocês são parte integrante, a maior parte de vocês, a terem iniciado um ciclo nesta dimensão e
nesta dissociação, que vocês encerram hoje.

Quem diz ‘encerramento de um ciclo’ diz resolução.

A resolução implica necessariamente em um processo de conscientização, em um processo
de aprendizado ligado à experiência vivida.

Esta noção de retorno ao mesmo ponto cíclico vai permitir, também, liberar, para o conjunto da criação, os
acervos ligados à exploração desta dimensão.

Eu chamei o mundo em que vocês vivem de um mundo de terceira dimensão dissociada.

Existem, nos diferentes universos, mundos de terceira dimensão não dissociada.

O que se chama mundo de terceira dimensão dissociada?

Trata-se de um mundo em que a experiência da encarnação, da descida na matéria, acompanha-se de uma
perda de ligação consciente à sua Unidade e à sua Divindade.



Essa é uma escolha que vocês fizeram como alma, mas impulsionada pelo que vocês chamam
de Lipika kármico ou Senhor do Karma, que se encarrega do destino de um ciclo completo evolutivo.

Existem dimensões terceiras unificadas nas quais a ruptura da memória da Unidade, da junção à Unidade não
foi efetuada.

Esses povos, essas formas de vida, essas fisiologias, experimentam um corpo de terceira dimensão, ao
mesmo tempo tendo consciência da sua Divindade, o que não foi o caso de vocês desde éons em que vocês

se encarnam.

Mais precisamente, desde mais de 52.000 anos.

***

Hoje, vocês chegam ao ‘período de resolução’.

O que é este período de resolução?

É o momento em que o conjunto das memórias ligadas às experiências vividas de
maneira individual e coletiva encontram, elas também, o seu ‘espaço de resolução’.

O que é um espaço de resolução de memórias?

É um espaço em que a conscientização do que foi vivido, por uns, por outros, e pelo conjunto da humanidade
em encarnação e dos sistemas solares em encarnação, vai se revelar à consciência.

Por um abuso de linguagem, alguns escritos assimilaram isso ao fim de um mundo, mas certamente não ao fim
da vida.

Bem ao contrário.

Como vocês irão se aperceber em breve, e qualquer que seja sua escolha de destino e qualquer que seja sua
escolha, vocês vão, durante este período que eu chamei de ‘desconstrução’, vocês vão reconstruir

uma nova identidade, uma nova programação.

Quaisquer que sejam as suas escolhas, vocês terão que fazer algo de novo.

Entretanto, existem em todos os ciclos, no momento das fases de resolução, forças que se opõem a este
espaço de resolução pela razão muito simples de que o ‘espaço de resolução’ termina o ciclo e termina,

portanto, uma forma de manifestação.

Sua forma de manifestação tridimensional dissociada permitiu a criação de certo número de forças que
evoluem por conta própria no interior de vocês, mas também no interior do conjunto do seu sistema planetário.

Vocês podem chamar isso de ‘egrégora’, ou egrégora mental, ou, se preferirem, de consciência mental.

A consciência mental é o pormenor da dimensão terceira dissociada.

Esta consciência mental existe apenas nesta encarnação, neste mundo dissociado.

Ela é, portanto, uma criação específica da sua própria criação.

E ela sabia, pertinentemente, desde a sua criação, que fazia parte de um ciclo que não tinha acesso à
eternidade.

Assim, cada um de vocês, cada um desses sistemas fisiológicos presentes na superfície deste planeta, e a
própria fisiologia deste planeta, está fazendo o luto do que vocês denominam mental.

Isso se tornou necessário pelo próprio princípio da sua dissociação na encarnação.

***



Entretanto, esse modo de funcionamento, ligado, portanto, ao seu mental, não tem mais razão de existir a partir
do momento em que vocês terminam um ciclo.

Entretanto, e vocês o compreendem, as resistências podem estar no interior, e, ainda que, contudo, vocês
aceitem o fim desse ciclo, igualmente na própria consciência desse ciclo que sabe que esse é o fim.

O mental deve se transformar em uma ‘nova força’ que foi autenticada, experimentada desde agora mais de 60
de seus anos terrestres, correspondendo a duas gerações, a fim de preparar o que vem agora para vocês.

Muito logicamente, estando ainda em uma dissociação tridimensional, vocês são obrigados a se servirem do
que está condenado a desaparecer.

Entretanto, essa pode ser a causa de certo número de tensões, mas também de resistências, ou de
contradições no interior de vocês.

Eu longamente os mantive na vibração da pressão do ultravioleta, que desce para vocês, retransmitida por mim
mesmo e, sobretudo, pela ‘vibração do Pai’ ao nível do Sol Central das galáxias, ao nível de Alcyone.

A Luz não se importa com a vibração mental.

O mental era uma ‘ferramenta’ que lhes foi confiada, mas que, entretanto, não permitirá jamais aceder a um
mundo multidimensional.

Ele lhes permite realizar o Divino em vocês, mesmo nesta dimensão, mas não irá lhes permitir, em caso algum,
aceder ao mundo multidimensional.

Isso equilibra, em certo modo, os ensinamentos que foram dados por diferentes modelos, em particular
os orientais, mas também os ocidentais, referentes à evolução desse modo de funcionamento.

Vocês estão em um momento que é um ‘período de resolução’.

O período de resolução está inscrito, como já disse, no nível dos ciclos planetários, e do próprio ciclo que
vocês percorrem como alma humana encarnada em um corpo.

Vocês devem efetivamente compreender que aquilo a que aderiram não tem mais existência, a não ser em
seus pensamentos.

O mundo que vocês criaram é procedente de um ‘pensamento’.

Vocês participaram de um pensamento dissociado, a fim de fazer a experiência da dissociação.

A experiência da dissociação da sua Unidade primordial foi simplesmente destinada a fortificar em vocês esta
ligação a esta Unidade.

De fato, a privação, durante o que vocês chamariam de longo prazo, correspondente a um ciclo completo
nesta dimensão, permitir-lhes-á, uma vez que esta tenha desaparecido, se tal for a sua escolha, compreender a

sua ligação à Unidade, sem compreendê-la com o mental.

Mas o mental pode ter sido a ‘ferramenta’ que lhes permitiu fortificar o seu laço de Divindade em sua potência,
pela sua própria ausência isso se tornou possível.

Entretanto, existe um combate entre as forças antigas e as forças novas.

Ele existe em cada espaço de resolução de ciclo, o que não é o caso quando do impulso de um novo ciclo, em
que não pode haver tensão, mas simplesmente ‘adesão’ do conjunto das pessoas que participam da criação

de um novo ciclo.

Assim foi, há mais de 50.000 anos, quando do início desta dimensão dissociada terceira.

Quaisquer que sejam suas escolhas e quaisquer que sejam suas possibilidades vibratórias em um tempo
extremamente curto que lhes resta a viver nesta dimensão, vocês poderão ‘criar’, pelo impulso de um novo



ciclo, cujas primícias se fazem sentir no interior de alguns de vocês, vocês vão criar um impulso unificado
para um novo modo de manifestação e de vida.

O ciclo de impulsão corresponde a um momento de alegria extrema, contrariamente ao período de fim de
ciclo no qual, entretanto, caberá a vocês fazer o luto do que deve ser feito.

***

Inúmeros ensinamentos insistiram junto a vocês, desde já numerosos anos, de maneira intensa, sobre o que foi
chamado por eles de ‘soltar’.

Soltar significa que, antes deste período, vocês tomaram algo.

O soltar é um ato consciente, mental e voluntário.

Entretanto, ser-lhes-á solicitado em breve para passarem a uma etapa posterior e a uma etapa bem superior ao
soltar.

Esta etapa tem por nome: abandono, e decorre diretamente da passagem do governo humano para um
governo divino.

Vocês devem entregar o seu Espírito, a sua consciência, a sua vontade, a sua alma e a totalidade da
criação que vocês são, à vontade divina.

Isso apenas pode ocorrer por um ‘ato de abandono’.

Esse é o seu único modo de sair da ação/reação para voltar a penetrar no domínio da Unidade, onde a
ação/reação, ou seja, a dualidade, não pode ter curso e onde apenas se manifestam as leis da Unidade, que

absolutamente nada têm a ver com o que vocês experimentaram até agora.

Esta etapa é ao mesmo tempo uma grande esperança, uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, estejam
conscientes disso, um grande sofrimento.

Este grande sofrimento coincide, no momento em que ele se tornar extremo e insuportável, com a mais
extrema das alegrias.

Não pode haver distância entre o sofrimento e a alegria.

São as duas vertentes de uma mesma realidade.

Esta realidade deve se resolver em uma Unidade que eu chamaria de ‘êxtase’ ou de alegria interior.

Isso corresponde a um momento específico da sua vida neste final de ciclo.

Este lhes será anunciado no momento propício precedendo em pouco tempo o momento do final desta
dimensão.

Seu grau de preparação deve ser centrado, doravante, na ‘aceitação’ da pressão do ultravioleta que é, eu os
lembro, uma qualidade vibratória de consciência específica, retransmitida pelo Sol Central, pela Vontade do Pai

e pela emissão do Pai, assim como vocês o nomeiam.

Entretanto, estejam conscientes de que o ‘soltar’ não basta, de que o abandono é o abandono total a esta
Luz, aos desejos e à vontade dela.

Porque a Luz é Inteligência, a Luz é Consciência, a Luz é Verdade, a Luz é Unidade.

E vocês devem seguir o que lhes diz a Luz.

E vocês não devem mais seguir o que lhes dizem os homens, o que lhes diz a lógica, o que lhes diz o
mental.



Não haverá mais, em breve, outra alternativa do que dizer, assim como o disse o seu maior neófito: «que Sua
vontade seja feita e não a minha».

E, a partir daquele momento, quando vocês aceitarem e viverem esta frase, quando vocês ousarem dar o
passo, vocês irão se aperceber de que a sua vida inteira, apesar do pouco tempo que lhes restará a viver nesta
dimensão, desenrolar-se-á sob os auspícios multidimensionais, quanto ao próprio desenrolar da sua vida, que

se fará de acordo com as leis de sincronia, de fluidez, de Unidade e, sobretudo, de alegria interior.

***

Mas, entretanto, essa escolha deve ser ‘formal’.

Não se trata mais de uma escolha mental quanto às suas circunstâncias, quanto aos ideais que vocês
esposam, mas, sim, à realidade do abandono total à vontade do Pai ou da Luz, se preferirem.

É preciso, portanto, durante este período, e a pressão da vibração do ultravioleta está aí para ajudá-los a ir para
essa escolha, se for ela que vocês sentem no interior do seu coração, isso para lhes permitir cruzar a última

etapa preliminar ao que vocês chamam de ascensão ou ao que vocês chamam de renascimento.

Não importa as escolhas.

Ainda uma vez, uma como outra necessitará de uma forma de ‘abandono’, mas mais do que nunca, o acesso à
multidimensionalidade do seu ser necessita do abandono da sua vontade a uma vontade exterior à sua, que é a
vontade da Luz, que é bem além da vontade da sua alma, mas que se junta, na finalidade, à vontade do seu

Espírito quanto à sua criação e à sua própria finalidade.

Isso é extremamente importante.

Do soltar ao abandono existem ainda algumas pequenas montanhas a escalar.

Essas montanhas são apenas as ‘ilusões’ construídas pelo seu mental, adaptadas a esta dimensão
tridimensional dissociada.

Entretanto, a passagem para a unificação apenas pode ocorrer na condição de que você aceite se unificar,
você mesmo, com a Fonte primeira.

Isso passa pela aceitação total e prévia, a fim de realizar a sua Unidade.

Naquele momento, vocês não poderão mais ter em mente as contingências que eu chamaria de materiais,
mentais, emocionais, afetivas, sociais e de tudo o que compõe a sua vida nesta dimensão.

Vocês estarão em um momento de ‘dúvida’, onde as últimas resistências irão assaltá-los de todos os lados.

Entretanto, se vocês tiverem confiança, totalmente, na vibração que eu lhes retransmito, se vocês
tiverem confiança, totalmente, na dimensão do Pai, na dimensão da Unidade, na dimensão da Luz, nada irá

lhes acontecer, porque a Luz irá preservá-los, a Luz irá abrigá-los e a Luz irá lhes permitir ir para onde devem
ir, independentemente dos obstáculos que poderão se construir.

Isso é extremamente importante.

É o mesmo para a sua fisiologia como alma humana dissociada.

É o mesmo para a fisiologia do planeta, que experimentou, ao mesmo tempo que vocês (através do seu manto
exterior que vocês pisam nesta dimensão, portanto exteriorizado, que vocês percorreram), a dissociação.

A dissociação entre o seu manto exterior e a sua verdadeira dimensão interior que, como vocês, se esconde
no centro desta esfera que vocês chamam de Terra.

No coração da Terra encontra-se a consciência da Divindade da Terra.

Esta, nesse momento mesmo, e já desde certo número de anos, responde ao impulso iniciado primeiro pelo
seu Sol Central, que foi de Sirius, e depois, agora, por Alcyone, a fim de lhes permitir responder.



E a Terra responde, ela também, a esta distância existente entre o seu exterior e o seu ser interior.

Ela está revelando o seu interior para o exterior.

Ela se manifesta também pelo que eu chamei de ‘vulcões em erupção’ e pelas modificações elementares que
estão chegando a grandes passos e que batem agora à porta de seus diferentes continentes.

Vocês entraram nas manifestações importantes.

Inúmeras vezes, e a cada reprise, é-lhes solicitado para terem-se ‘informados’, mas não para participarem
disso.

Vocês têm bastante a fazer com o que acontece no interior dos seus seres e com o que acontecerá cada vez
mais, porque a questão, creiam bem, revelar-se-á à sua consciência, ainda que a escolha da Luz esteja, para

alguns de vocês, perfeitamente ancorada e perfeitamente estabilizada.

A etapa não é mais o soltar, mas o abandono total à vontade da Luz, porque a Luz é consciente e
consciência, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela deve fazer para fazê-los reencontrar o caminho da

Unidade e permitir-lhes encerrar esse ciclo tridimensional dissociado nas condições as mais felizes possíveis.

Vocês reencontrarão, aqueles de vocês que o desejarem e que tiverem a força de abandonar a totalidade da
sua personalidade e da sua dimensão, vocês reencontrarão a Unidade salvaguardando a consciência de tudo

o que vocês foram, mas também do que vocês serão.

Vocês chegarão, a um dado momento, ao ponto chamado por alguns de «ponto zero».

Nesse ponto zero, vocês terão a consciência do seu passado, mas também a consciência do seu futuro,
porque, nesse ponto zero, não há mais tempo.

Há somente o abandono à vontade da Luz.

O abandono à vontade da Luz acompanha-se de uma ‘resolução de memórias’.

Vocês sabem de onde vêm, mas vocês sabem também o que vão conseguir.

Isso não é um sonho, isso é a verdade.

A verdade ocorre apenas nesses momentos precisos de mudanças de ciclos e, especialmente, no que se
refere ao seu aspecto tridimensional dissociado.

É o mesmo para todos os outros planetas desse sistema solar que, para a maior parte, já (como vocês veem
de maneira exterior) abandonaram esta tridimensionalidade dissociada (para alguns deles desde muito tempo),
mas, entretanto, foram ‘obrigados’ a acompanhar, cortando-se desta exterioridade, vivendo no interior desses

planetas, ao nível da consciência planetária, como as fisiologias de quinta dimensão que eles abrigam, vivendo
no interior desses planetas.

Entretanto, o problema é diferente.

***

É que, hoje, o conjunto desse sistema solar está prometido a uma ascensão, assim como vocês a definem.

Essa é uma ‘mudança total’ de modo de funcionamento das consciências envolvidas.

Isso se refere, de maneira sincrônica, ao sol, aos outros planetas, aos satélites, à consciência humana e
também à consciência vegetal, animal e mineral.

Este abandono não é um ato intelectual.

Basta deixar-se penetrar pela pressão da vibração do ultravioleta, a fim de que esta trabalhe em vocês e os
prepare para essa escolha final do abandono ou do não abandono.



Para isso, vocês devem ser regados, literalmente, permanentemente, nesta energia do ultravioleta.

Esta, eu os lembro, escolhe geralmente penetrar pela cimeira da sua cabeça e deve chegar, em um tempo
breve e curto, o mais tardar, eu diria no final do seu ano, mas, eu diria, melhor, antes do final do seu mês de

junho, vocês devem ter estabilizado essas energias no coração do ser.

Porque é esta energia, esta consciência, que vai ativar em vocês esta etapa final do abandono à vontade da
Luz, se essa for a sua escolha.

Entretanto, quanto mais vocês estabilizarem, quanto mais vocês regarem, literalmente, o seu coração com a
pressão da energia do ultravioleta, mais isso será para vocês algo que se fará na instantaneidade e não em um

tempo que arriscaria fazê-los sofrer de maneira inútil.

Isso é agora.

Isso não é para dentro de dez anos.

Isso não é para dentro de um ano, mas isso é agora e isso faz parte da minha preparação que eu lhes trago
para lhes permitir elevar o seu sistema, a fim de lhes permitir constituir, de maneira definitiva, as suas ‘doze fitas

de DNA’ que correspondem às doze estrelas que irão levar o seu sistema solar à sua nova dimensão, ao
menos para aqueles que acompanharem isso.

Isso é extremamente importante, mas eu lhes disse que eu voltaria nisso após o seu final de semana pascal.

Eu os convido, durante o período da lua cheia que vocês vivem desde ontem, e na qual vocês estarão sob
influência durante três a quatro dias ainda, eu lhes peço urgentemente para que dirijam a pressão da vibração
que vocês recebem, de maneira consciente, ao meio do seu peito, mesmo se isso dever ocupar um tempo

relativamente longo.

Vocês se beneficiam, durante este período, de um afluxo de consciência importante, que tornará o trabalho
(porque é efetivamente de um trabalho que se trata) muito mais fácil.

Este período irá se repetir, obviamente, em momentos oportunos e, em particular, na lua cheia de touro (ou
seja, no mês de maio), mas também no período que foi chamado de ascensão e pentecostes, que lhes resta a

viver até o período do seu solstício de verão [inverno, no hemisfério sul].

Isso é capital.

Aproveitem esses períodos em que sentem a pressão da radiação que lhes penetra para conduzir, com
consciência, esta vibração ao seu coração porque, por enquanto, qualquer que seja o seu avanço no caminho

do retorno à Unidade e da passagem por este final de ciclo, vocês são muito pouco numerosos a serem
capazes de viver o abandono à vontade do Pai porque isso supõe e implica, de maneira objetiva, a perda de

todos os seus marcadores, quaisquer que sejam.

Enquanto vocês não tiverem aceitado viver esta etapa que corresponde, de maneira simbólica, a uma morte, tal
como vocês a vivem quando deixam a encarnação, se vocês não aceitarem isso, vocês não passarão pela

Porta Estreita.

Isso deve ser realizado, eu lhes disse, o mais tardar antes do início do outono [primavera, no hemisfério sul].

Isso é o que vocês têm a fazer de maneira prioritária.

Contentem-se em se manterem informados também sobre o que acontece neste planeta.

Eu lhes falei longamente dos fenômenos luminosos.

Eu também lhes falei dos fenômenos ligados às manifestações elementares.

Eu lhes disse e repeti que estas iriam se amplificar para atingirem o seu apogeu, o seu potencial máximo, a
partir do início do seu verão [primavera, no hemisfério sul].

Isso é agora.



Isso não é no próximo ano.

Esse é o meu papel.

Isso é importante, antes de viver o que vocês terão que viver agora, eu penso, no próximo ano e que é
chamado de ‘reversão’.

Mas vocês não poderão fazer a reversão das suas fisiologias sem viver o abandono total à vontade da Unidade,
à vontade do ultravioleta que eu retransmito a vocês.

***

Bem amadas almas humanas na encarnação, eis o que eu tinha a lhes transmitir hoje.

Tentem, em um primeiro tempo, conceituar (mesmo se vocês não puderem vivê-lo), o que significa essa
palavra: abandono, abandonar.

O que isso implica no nível da sua consciência, no nível das suas vidas, no nível dos seus desejos, no nível da
sua própria vontade da Luz.

Isso é capital.

É uma reflexão e uma vivência que eu os engajo a viver, em um segundo tempo.

Com relação a esse processo, e com relação a isso unicamente, se vocês tiverem questionamentos, eu
gostaria de tentar responder.

***

Questão: isso significa que convém parar toda atividade, todo projeto?

Isso não pode ser ditado pelo seu mental, porque poderia ser um erro.

O mental irá enganá-los uma vez em duas, de maneira geral.

Em contrapartida, se esta decisão vier da sua consciência, sem análise da sua ferramenta mental quanto às
suas situações, quanto ao que vocês fazem de suas vidas, será necessário seguir o impulso.

O impulso virá do coração.

Se vocês sentirem que isso é necessário, é preciso fazê-lo, qualquer que seja o preço a pagar porque, naquele
momento, alguns de vocês serão obrigados a fazer escolhas que irão engajá-los, qualquer que seja a sua
abertura espiritual, em um retorno nesse ciclo tridimensional dissociado, em um outro espaço/tempo, ou,

definitivamente, em religar-se à Luz.

A questão não é mais uma questão de escolha.

A escolha, vários de vocês aqui presentes já fizeram.

A questão é agora abandonar-se à vontade do que vem, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Agora, o abandono principal é, efetivamente, o abandono à realidade da sua vida.

Não é por acaso que eu qualifiquei isso de equivalente a uma morte.

Quando vocês passam do outro lado e abandonam esse corpo (por um processo fisiológico que vocês
chamaram até o presente de morte) vocês abandonam tudo o que fazia a sua identidade aqui embaixo nesta

realidade na qual vocês vivem e, entretanto, este não é o fim.



Do mesmo modo convirá a vocês abandonarem todos os personagens efêmeros, todos os papéis que vocês
desempenham em todos os aspectos da sua vida, mas essa não poderá ser uma decisão tomada pelo seu

intelecto, mas deve unicamente resultar da ‘pressão do seu coração’.

Entretanto, no momento em que vocês sentirem que a hora do abandono estiver aí, não se esqueçam de que o
seu mental sabe que ele vai morrer.

Ele irá lhes enviar injunções, porque é evidente que esta ‘ferramenta’ vai impedi-los, à maneira dela, de aceder
à Unidade.

Esta é uma lógica ligada à manutenção e à coesão de toda forma de vida, qualquer que seja o estado
dimensional ao qual pertence esta forma de vida.

Isso é lógico.

Isto é norma e não deve transtorná-los além da medida.

Lembrem-se de que a fase do abandono corresponde a um mecanismo de morte de todos os seus apegos e
de todas as suas crenças, sem exceção.

Vocês devem passar do saber ao ser.

Não há outra possibilidade.

Passar para o Ser necessita ‘ser o que se é’.

Ser o que se é corresponde a tudo, exceto ao que vocês criaram e manifestaram nesta dimensão, quaisquer
que sejam as relações, quaisquer que sejam os apegos e quaisquer que sejam os prazeres que vocês

criaram.

Esta é a etapa final.

A melhor analogia que eu posso encontrar é aquela em que vocês enfrentam a transição denominada morte,
exceto que, ali, não há morte no sentido literal e físico.

Há uma ‘transubstanciação’, o que não é de modo algum a mesma coisa.

***

Questão: a radiação da energia do ultravioleta se faz igualmente durante a noite?

Sim.

Ela ocorre em diferentes momentos dos seus dias e das suas noites, que irão se amplificando quanto ao nível
das faixas horárias e do número de impulsos retransmitidos pelos diferentes cenáculos de Luz.

***

Questão: você disse que esta radiação impacta prioritariamente o ponto o mais elevado do corpo...

Perfeitamente.

***

Questão: e durante a noite?

Do mesmo modo.

É exatamente a mesma coisa que acontece.



***

Questão: entraria, então, pela coroa?

Quando for possível e o mais exato é que entre pela coroa.

***

Questão: como o astral está em fase de dissolução, o que é das etapas intermediárias que existiam antes,
depois da partida desse plano pela morte?

Foi criada, nos confins da sua galáxia, uma câmara dimensional de retenção.

Esse compartimento dimensional de retenção foi criado há sete anos.

É lá que são colocadas (eu ia empregar a palavra armazenadas), de maneira transitória, as almas que deixaram
o seu plano dimensional e que esperam a evolução final, ou seja, o ‘fim do ciclo’, para fazerem a escolha delas.

***

Questão: durante esta fase de espera, há processo de reconstrução?

Os processos de reconstrução são permanentes.

Esse não é um momento mais privilegiado.

Toda a sua vida, e, sobretudo neste final de ciclo, são momentos de desconstrução e de reconstrução.

Mas foi sempre assim.

***

Questão: quem está encarregado dessas fases de reconstrução?

Eu não vejo interesse em responder a esta questão.

Do mesmo modo que há múltiplos lugares de tratamentos na superfície deste planeta, existem, no nível dos
mundos não encarnados, sempre tridimensionais e não dissociados, múltiplas estruturas de acolhimento, de

tratamentos e de transformações.

***

Questão: o que vão se tornar as pessoas, as almas que não desejarem essas transformações?

Esse é o papel delas, essa é a função delas, essa é a liberdade delas.

Essas almas são levadas a recomeçar um ciclo de 52.000 anos, um ciclo tridimensional dissociado [agora dito
não mais dissociado, mas sim unificado], até o tempo em que elas encontrarem a Unidade delas novamente.

Esse foi o juramento de alma no momento da primeira descida delas nesta dimensão dissociada.

O ‘juramento de alma’ é ir até o final, até o momento do final desse ciclo (deste ou de outros), em que essas
almas serão capazes de reencontrar a sua Unidade.

Elas têm todo o tempo, no sentido do tempo tal como vocês o vivem.



***

Questão: como se explica a divisão entre as terceiras dimensões dissociada e unificada?

Parece-me já ter respondido nas explicações que lhes dei, notadamente que a diferença entre a terceira
dimensão dissociada e a terceira dimensão unificada é simplesmente um problema de percepção, de conceito

e de ligação real à sua Unidade presente ou ausente, em um caso e no outro.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Almas humanas em encarnação, eu lhes trago, ainda uma vez, toda minha proteção, todo meu amor e, antes de
deixá-los na sua dimensão, eu desejaria fazê-los beneficiar-se de um afluxo desta pressão da radiação do
ultravioleta e, se possível, levá-la bem abaixo da sua cabeça, orientá-la, no plano direcional, ao nível do seu

coração.

Isso é agora.

Recebam a minha Graça, as minhas bênçãos e o meu Amor.

... Efusão de energia ...

Eu os deixo agora.

Eu lhes digo até dentro de uma semana do seu tempo, quando começaremos a abordar o mistério das doze
estrelas e, portanto, das suas doze fitas de DNA, porque isso faz parte da sua herança e das coisas que vocês

devem, enfim, conhecer e reconhecer.

Sejam abençoados.

Vocês são amados pela Luz.

************
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~ PRESSÃO DA RADIAÇÃO DO ULTRAVIOLETA ~
PREÂMBULO DAS NÚPCIAS CELESTES

 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Recebam todo o Amor e toda a proteção do conjunto das hierarquias espirituais que, atualmente, vigiam e

supervisionam.
O tema da minha intervenção, hoje, será centrado sobre três polos concomitantes, eu diria, da sua realidade e

no nível do que está chegando.
De agora em diante, e como eu anunciei a vocês, a minha manifestação e a minha Presença, através das

palavras, mas também através da pressão do Ultravioleta (que alguns de vocês estão vivendo e já conhecem),
irão se reforçar de maneira exponencial a partir da data de 07 de maio.

Eu gostaria também de preveni-los que, doravante, a cada uma das minhas intervenções, eu irei lhes comunicar
a data da minha próxima intervenção, a fim de que, aqueles que quiserem, possam se beneficiar da Vibração

que eu emito, de uma energia específica que eu vou explicar.
Assim, a minha próxima intervenção vai ocorrer, na sua data humana e na hora do seu país (ndr: a França), às

22h30, em 25 de abril.
Durante o mês de maio e durante o mês de junho, em cada uma das minhas intervenções semanais, aqueles

que quiserem se conectar com esta energia específica que eu vou descrever, poderão fazê-lo, onde
estiverem.

Isso é importante e eu vou explicar também por quê.
A pressão da Radiação do Ultravioleta é uma energia e um nível de consciência que eu tenho, por missão, que

trazer e, isso, até o período do mês de maio do próximo ano.
Entretanto, eu não estou sozinho, a partir de agora, para retransmitir esta pressão da Radiação.

Eu estou acompanhado de algumas entidades espirituais que eu vou listar e que vão tentar conduzir o maior
número de seres humanos a viver o despertar e a viver a potencialidade do despertar da sua dimensão Divina,

a fim de que a maioria de vocês que estão encarnados possa, se tal for o seu desejo, aceder à Glória da
Unidade. 

*** 

MIGUEL - 17 de abril de 2009 - Autres Dimensions
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De fato, esta efusão de energia necessita, além da presença, de uma focalização específica da energia.
Isso se tornou possível pela colocação em Vibração de algumas Consciências vindo de várias Dimensões e

que eu vou listar agora antes de entrar nos detalhes da manifestação desta energia e desta Consciência.
O primeiro círculo é constituído pelo Conclave.

Eu chamo de Conclave a totalidade do Coro dos Arcanjos e a Vibração conjunta retransmitindo a Vibração do
Sol Central denominado Alcyone.

O Conclave vai permitir, durante a manifestação da minha Presença, regar literalmente as consciências
humanas encarnadas na FONTE do Sol de Alcyone.
Além deste primeiro círculo terá um segundo círculo.

Este segundo círculo foi denominado, de todos os tempos, a Ordem dos Melquizedeques.
É o que corresponde ao que a sua tradição chama de “vinte e quatro Anciãos”, mas também de “Senhores do

Karma”.
O terceiro círculo, enfim, é constituído de entidades muito mais próximas de vocês, quanto à sua Dimensão de
encarnação e, no entanto, Unitária, correspondendo a uma 3ª Dimensão Unificada, denominados na sua Bíblia

os “Anjos do Senhor”.
Trata-se de alguns seres cuja origem e local de vida é Vega da Lyra.

Esses três círculos: o Conclave Arcangélico, a Ordem dos Melquizedeques e o círculo dos Vegalianos, irão se
juntar à minha Presença, a fim de retransmitir as energias do Sol Central diretamente nas consciências prontas

para recebê-las.
Entendam que os momentos que vocês vivem são momentos únicos na história da sua vida, da sua alma e do

seu Espírito.
É indispensável e primordial que o máximo possível de seres humanos seja capaz de retransmitir, de veicular,

de amplificar a pressão da Radiação que, como eu lhes dizia, vai aumentar de maneira exponencial, nos
próximos dias.

Eu insisto e eu repito mais uma vez, que de nada serve se preocuparem com as desconstruções ocorrendo
neste mundo.

Elas são necessárias, indispensáveis, inevitáveis, inexoráveis para permitir à Glória do seu Pai e do nosso Pai,
à Glória da Luz, chegar a se manifestar. 

***

Assim, no dia 25 de abril, às 22h30, todos aqueles de boa vontade que quiserem se unir e receber, em nível
particular, esta pressão da Radiação do Ultravioleta, serão acolhidos nos domínios do Pai.

Vocês irão se dar conta, de maneira muito rápida, de que isso é uma realidade e uma verdade que muitos
seres humanos irão sentir.

Esta é uma primeira etapa de um trabalho coletivo que eu irei oferecer, a fim de levar todo este planeta a
acompanhar o movimento da Ascensão, iniciada neste Sistema Solar há algum tempo.

Isso, ainda uma vez, é uma Graça concedida pelo Alto Conselho Galáctico, a fim de permitir que um maior
número de seres humanos participe deste plano maravilhoso de revelação da Unidade e da sua Divindade.

Dessa maneira, todos aqueles que quiserem poderão ser regados literalmente nesta energia e terão a
oportunidade de realizar, se tal for a sua vontade íntima, um estado permanente para favorecer a sua própria

Ascensão, assim como a Ascensão deste planeta.
Entretanto, para poder se beneficiar desta Radiação, onde vocês estiverem, será conveniente, de maneira
importante, colocar-se em estado de receptividade, esquecer todos os problemas da sua vida, sejam eles
quais forem, todos os inconvenientes do seu corpo, sejam eles quais forem, a fim de poder receber, em

estado de alinhamento, este estado de abertura. 

*** 

Eu lhes disse, desde o início deste ano, que a pressão da Radiação do Ultravioleta iria, gradualmente e à
medida que as semanas passarem, aumentando em intensidade, em potência.

Nada mais, hoje, deve preocupá-los além do seu futuro espiritual.
Vários de vocês irão sentir, gradualmente e à medida da efusão desta pressão, que o que constituiu sua vida

até agora deve dar lugar à Verdade, à Luz, à sua Unidade reencontrada.
Isso é capital.

 Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.
Os jogos da dualidade, necessários pela sua experimentação enquanto Portadores da Luz nesta densidade

dissociada, deixaram de existir.
Entretanto, convém fazerem as escolhas.

Não as escolhas que foram estabelecidas há muitos anos, mas expressar nos seus comportamentos, nas suas
vidas, a realidade dessas escolhas.

Convém desmaterializar as suas crenças mais totais.



A única crença, se eu ousar dizer, que deve ocupá-los, é a sua Unidade e a sua Divindade.
Todo o resto será apenas supérfluo, acessório e ridículo em relação à realidade da Luz.

Mas se os seus medos, se as suas escolhas os levarem a participar, de uma maneira ou de outra, de forma
mais intensa, do que vocês chamam de vida material na 3ª Dimensão, essa será a sua escolha.

Ninguém, absolutamente ninguém pode julgá-los, pode forçá-los, pode obrigá-los. 

*** 

Este presente, concedido pela mais alta Instância, é, no entanto, um presente, eu diria, inesperado para o futuro
da Terra, para o futuro de algumas almas, a fim de evitar que as energias de desconstrução não os levem à

repetição de um ciclo que muitos de vocês esperam evitar.
Entretanto, não basta querer, é preciso principalmente se consolidar e se alinhar à Vontade Divina.

Lembrem-se, eu lhes disse também que a Terra passa de um governo humano para um governo Divino.
A diferença é essencial.

O governo humano está ligado ao ego, está ligado ao prazer, está ligado aos desejos, seja qual for a área em
que esses desejos são cultivados, no sentido de uma realização pessoal no nível da encarnação.

O governo Divino ou Espiritual corresponde a ir no sentido da menor resistência e aceitar totalmente, sem
reticências e sem fingimento, a realidade da potência da Luz quanto a dirigir a sua vida, mesmo no plano desta

3ª Dimensão onde vocês ainda estão vivendo.
Nenhum obstáculo de origem material, de origem afetiva, de origem social, de origem familiar, deve vir impedir

o que vocês decidiram e o que vocês esperaram.
Entretanto, é apenas através da adesão total e inabalável a esta Vontade que vocês poderão se beneficiar

desta dádiva, para aqueles que devem apreciá-la. 

*** 

Não pode haver meias-medidas, não pode haver dois mestres.
E vocês devem escolher o seu mestre.

Será que o seu mestre é a Luz?
Ou será que o seu mestre é a sua personalidade?

Isso é um anúncio solene.
Isso é um anúncio do qual vocês vão se aperceber bem depressa, na condição de vocês fazerem o esforço

para conectar com a data eu dei, da realidade.
Gradualmente e à medida que vocês deixarem a pressão da Radiação invadi-los durante esses momentos de
efusão de energia, vocês irão se tornar capazes, gradualmente e à medida, de confiar na potência da Luz, na

realidade da Luz, quanto à conduta da sua vida e da sua alma.
Está aí o que era importante de compreender e de aceitar.

Ninguém poderá enganar.
Vocês não poderão acolher e receber esta Luz, continuando como antes.

Haverá, real e fundamentalmente, um antes e um depois.
O contato com os planos das realidades ditas ultrassensíveis, correspondendo aos mundos multidimensionais
de Dimensões mais elevadas que a sua, irão se tornar, gradualmente e à medida que vocês aceitarem deixar-

se guiar pela Luz, cada vez mais evidentes.
A barreira já tênue, existente entre as nossas Dimensões e a sua, vai desaparecer gradativamente.

Se vocês aceitarem sem condição alguma a efusão da Luz, vocês terão muito mais facilidade de conectar com
o seu Templo interior, de realizar a sua Unidade, de viver o despertar, mas, além disso, de viver a possibilidade

da Ascensão.
Nós temos necessidade de um número cada vez maior de seres humanos aceitando isso, a fim de permitir aos

seus Irmãos, às suas Irmãs, àqueles que não estão no mesmo caminho que vocês, compreenderem o que
está chegando para vocês, terem a possibilidade de decidir conscientemente entre a continuação da

encarnação e a elevação da Unidade em meio à Luz. 

*** 

Agora vocês poderão perceber fenômenos luminosos, como eu disse durante a minha última intervenção.
Esses fenômenos luminosos firmam o impacto da minha Presença, mas se esses fenômenos luminosos se

estruturarem em forma de raios de Luz, vocês estarão frente a Cenáculos, a Concílios, a Conclaves que vertem
sobre vocês esta energia.

Isso irá ocorrer até mesmo independentemente dos períodos que eu anunciei a vocês.
Eu lhes disse que a pressão da Radiação do Ultravioleta entraria em manifestação a frequências e intensidades

em número superior e em intensidade superior do que o que vocês vivenciaram até agora.
Entretanto, se vocês tiverem a possibilidade, a vontade e o desejo absoluto de conectar com a Luz, isso lhes

será facilitado enormemente durante os momentos que eu irei anunciar de uma semana para outra.



Entendam que vocês devem decidir isso firmemente.
Isso não é unicamente uma questão de escolha, de liberdade ou de livre arbítrio, mas isso é irremediavelmente

uma questão de vontade e de capacidade para se abandonar à Vontade da Luz.
Assim, aqueles que aceitarem fazer sua a frase pronunciada por CRISTO na cruz: “que a tua vontade seja feita

e não a minha”, estarão aptos para receber a Bênção que nós retransmitimos. 

*** 

Todos vocês são abençoados, todos vocês são amados, sem exceção, seja qual for a sua decisão.
Não há nem punição, nem recompensa, há simplesmente a sua vontade que deve decidir entre a vontade

própria de expressão da encarnação e a sua Vontade de se juntar, real e definitivamente, à Luz.
Eu os chamei anteriormente de Portadores da Luz, pois é isso que realmente vocês são.

No entanto, vocês são Portadores da Luz que tinham escondido a Luz pelas necessidades desta Dimensão
depois de uma discordância ocorrida entre as Forças que governam os diferentes planetas de experiências de

vida.
A experiência agora terminou.

Vocês estão livres para reencontrar a sua liberdade de estar, totalmente, na Luz.
Entretanto, nós compreendemos que alguns de vocês, por razões que lhes são próprias (em razão de alguns
apegos, em razão de alguns medos, em razão de alguns desejos de experiências), não podem aceitar o que

está chegando.
Porém, isso deverá ser vivenciado por toda a humanidade.

Não há alternativa.
Simplesmente, o seu futuro será em função da sua aceitação da Vontade da Luz, ou não.

Esta é a primeira coisa. 

*** 

A segunda coisa que eu gostaria de conversar com vocês (pois ela é a ligação entre o que vocês são e o que
está vindo) é sobre a realidade de uma série de elementos que vocês qualificariam de biológicos, referente ao

seu DNA.
Muitos de vocês já ouviram falar que vocês deviam passar de um certo número de fitas de DNA para um

número maior.
De fato, o número possível de fitas de DNA pode aumentar, conforme as Dimensões, até chegar a 12 fitas.

Mas eu não poderei entrar nas modificações que devem ocorrer no interior dessas fitas de DNA.
Entretanto, nós podemos ver aí uma analogia muito importante entre as características das fitas de DNA

suplementares e os 12 trabalhos de Hércules ou, se vocês preferirem, o que vocês chamaram de 12 Estrelas
de Maria ou, ainda, as 12 Virtudes arquetípicas, devendo levá-los a reintegrar, como objetivo final, assim que

vocês tiverem percorrido todas as Dimensões, a conectar, de maneira eterna e definitiva, a Casa do Pai, a partir
do momento em que as experiências e o aprendizado cessarem.

Este é o seu futuro.
Seja qual for a sua escolha atual, eu acho que é importante vocês saberem disso.

Está, obviamente, fora de questão desenvolver isso apenas nesta única intervenção, mas eu ali irei retornar a
cada uma das minhas intervenções. 

*** 

Vocês devem, primeiramente, passar da dualidade para a Trindade.
O que é a Trindade?
É a terceira Virtude.

Isso corresponde ao ligante que lhes permite ultrapassar a dualidade.
Isso está diretamente associado a uma Virtude que o ser humano deformou e que tem, por nome original, a

palavra “Amor”.
A palavra “Amor” nada é do que vocês entendem.

A palavra “Amor” nada é do que vocês conceituam.
A palavra “Amor” nada é do que vocês percebem.

A palavra “Amor” nada é do que vocês sentem.
O Amor é a relação inabalável, a pulsão inabalável para conectar com a Unidade, através de algo diferente do

que o que vocês chamam de “amor”.
No entanto, a palavra permaneceu.

Trata-se de uma força de atração, e a primeira força que deve entrar em manifestação, depois da pressão da
Radiação do Ultravioleta que vocês percebem no nível da cabeça, será para ativar a constituição desta terceira
fita de DNA, ocorrendo a partir do momento em que vocês forem capazes de acolher a pressão da Radiação

em meio à sua Eternidade, ou seja, em meio ao seu Coração.



em meio à sua Eternidade, ou seja, em meio ao seu Coração.
A partir daquele momento, vocês irão se aperceber de que o seu modo de funcionamento vai mudar

profundamente: vocês não poderão mais julgar, vocês não poderão mais caluniar, vocês não poderão mais ver
o bem e o mal, pois vocês irão saber, em última análise, que o bem e o mal participam de uma mesma unidade

e que somente a visão dual, associada às necessidades da encarnação, os leva a dissociar disso.
O que não significa aceitar tudo.

Isso significa simplesmente que, frente a outra forma de consciência, frente a uma Irmã, a um Irmão, seja qual
for o seu caminho, vocês apenas vão poder abençoá-lo, vocês apenas vão poder amá-lo e vocês apenas vão

poder dar-lhe a ajuda da Vibração do Amor.
Isso passa por uma mudança radical do seu modo de funcionamento que vocês vão começar a viver somente

a partir do momento em que a energia que nós retransmitimos chegar ao seu Templo Interior.
A partir daquele momento, mais nenhum ser humano, mais nenhuma energia, poderá ser qualificada de má ou

de negativa.
Vocês estarão além de tudo isso. 

*** 

Eu lhes disse, durante as minhas primeiras intervenções, que vocês não têm que combater.
Este é o nosso papel, desde os nossos planos dimensionais.

Vocês têm unicamente que aceitar, que integrar a Luz, a fim de irem para onde vocês devem ir, se tal for o seu
desejo.

Vocês não poderão passar as portas da Ascensão mantendo no interior de vocês o mínimo rancor, a mínima
dúvida sobre qualquer forma de vida.

A aceitação total, o abandono tal como foi definido, é a única realidade e a única verdade que irá lhes permitir
aceder a isso.

Para isso, lembrem-se de que a consciência/energia da pressão da Radiação do Ultravioleta está aí para
permitir-lhes atualizar essa escolha, se essa for sua escolha.

Vocês não podem ser habitados pelo medo e pretender estar no Amor.
Vocês não podem ver a Sombra e pretender estar na Luz.

A Luz, quando ela se revela na sua Dimensão, não pode buscar o que é negativo.
A partir do momento em que vocês se tornarem a Luz, a Luz que vocês irradiarem irá permitir eliminar

totalmente a Sombra, mas isso não é um combate, essa é a realidade da Luz que vocês vão viver.
Não é perfeitamente a mesma coisa.

Vocês devem, desde já, de maneira conceitual, de maneira mental, se vocês quiserem, tentar pensar nisso.
Não há alternativa.

Se vocês escolherem a Luz, vocês deverão estar totalmente na Luz.
Estando na Luz, qualquer crítica é em vão, qualquer senso de julgamento é em vão.

É apenas na aceitação da Luz, e aceitando o governo Divino da Luz, que vocês poderão ir ali onde vocês ir e
viver o período de transição que se anuncia de maneira, agora, imediata.

Eu voltarei sobre isso durante a minha próxima intervenção para mostrar e informar a vocês sobre o que é o
imediatismo da luta e do combate que está chegando.

Entretanto, vocês não devem, em caso algum, participar deste combate.
Vocês devem apenas cultivar em vocês esta Luz, a fim de vocês próprios se tornarem criaturas de Luz, os

Portadores da Luz revelando a sua Luz e se tornando os Semeadores da Luz.
Não basta carregar a Luz e escondê-la dentro de si.

É preciso se tornar, realmente, um Semeador da Luz: um ser de Luz que, pela sua Luz, deixa-se dirigir e se
dirige para onde deve ir. 

*** 

Os medos devem ser eliminados.
O medo é certamente o inimigo mais importante e mais implacável que vocês irão encontrar no que lhes resta

para viver.
O medo não está no inimigo.
O medo não está na Sombra.

Ela nada pode contra a Luz, mas o seu medo faz parte do jogo da encarnação e isso deve ser aniquilado para
deixar a Luz invadi-los e dirigir a sua vida, completamente.

Apenas a partir daquele momento é que vocês podem pretender a realidade da Ascensão, mas, no entanto,
resta para vocês algum tempo para dirigir, integrar e viver isso.

Entretanto, é capital, para evitarem o medo, refletir sobre o que são esses medos e vê-los como exteriores a
vocês.

Vocês não são seres de medo.
Vocês não são os seus medos.



Os medos são apenas as projeções das suas insuficiências e das suas carências, ligadas ao seu mental ou às
suas emoções e à encarnação.

O que pode chegar ao ser que está na Luz?
Será que ele se preocupa com o que vai comer amanhã?

Será que ele se preocupa com ter um teto?
Vocês vão passar gradativamente por esta etapa.

Isso é importante, pois, se vocês não passarem por isso, vocês irão voltar inevitavelmente a viver de novo
nesta Dimensão dissociada.

Isso não é uma ameaça, esta é a realidade dos mecanismos empregados pela Vontade do Pai, pela Vontade
de Alcyone, do Conclave, do Concílio e das reuniões das diferentes entidades espirituais que os assistem e

os regam na Fonte do Pai, a fim de permitir-lhes ajustarem-se da melhor forma e realizarem este objetivo
sagrado.

Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, sejam quais forem os elementos ocorrendo que lhes
pareçam irritantes, todos eles têm uma razão de ser e, em última análise, eles apenas estão aí para fazê-los ir

para a Luz, seja qual for a sua escolha.
Aí estão as coisas importantes que eu tinha, hoje, que dizer a vocês.

Se vocês tiverem, agora, algumas questões em relação a isso, eu quero tentar ali dar um esclarecimento
adicional. 

***

Pergunta: você anunciou a sua próxima intervenção em 25 de abril, às 22h30. É a hora solar
francesa?

 É a hora dos seus relógios franceses. 

***

Pergunta: poderia explicar as 12 Virtudes ligadas às 12 fitas de DNA?

 Não.
Eu disse que vou explicar a cada intervenção.

Resta uma dúzia de intervenções, porque restam 12 semanas para terem a minha Presença a cada semana (1).
Cada semana eu vou intervir para descrever o funcionamento de uma Virtude arquetípica da alma iluminada

pela Luz do Pai. 

***

Pergunta: em 25 de abril, quanto tempo vai durar a sua intervenção?

 A minha intervenção sempre vai durar entre quarenta minutos e uma hora do seu tempo.
Entretanto, a difusão da energia vai durar, de maneira extremamente precisa, setenta e dois minutos. 

***

Pergunta: as pessoas estrangeiras que lerem essas informações devem então se ajustar à hora
francesa?

 Evidentemente, seja qual for o lugar delas sobre a Terra.
Essa é a vantagem dos Cenáculos porque, anteriormente (o que quer dizer muito pouco tempo antes), quando

eu retransmitia esta energia, eu apenas podia fazê-lo em alguns locais do globo, em função dos horários.
De agora em diante, isso vai ocorrer na totalidade do globo, à mesma hora. 

***

Pergunta: você tem recomendações sobre a melhor forma de viver esta efusão?

 Vocês podem recebê-la como a sentirem, tanto em pé, como sentado ou deitado.



O importante é deixar os seus membros descruzados, se possível fechar os olhos e encontrar um lugar onde
não serão perturbados, para dela se beneficiar totalmente.

A partir do momento em que vocês começarem a sentir a pressão da Radiação do Ultravioleta no nível de sua
cabeça, vocês próprios não terão que dirigi-la para o seu Coração.

Deixem-na dirigir, ela mesma, porque é o seu objetivo, o seu caminho, a sua verdade, juntar-se ao seu
Coração.

Contentem-se simplesmente em estar no estado de recepção, eu diria até mesmo, de abandono à Luz.
Vocês não são, tampouco, obrigados a percorrer o ciclo completo.

Mas, entretanto, uma faixa horária correspondente a vinte minutos do seu tempo é o mínimo desejável para se
beneficiarem, realmente, desta luz em meio às suas estruturas. 

***

Pergunta: este esquema será o mesmo a cada semana?

 Perfeitamente. 

***

Pergunta: à mesma hora?

 Não. 

***

Pergunta: isso será especificado a cada vez?

 Eu disse isso. 

***

Pergunta: você disse que a energia iria aumentar de modo exponencial. E sobre as nossas
estruturas físicas?

 No nível do conjunto da humanidade, isso será em função das suas escolhas e da sua capacidade para
abandono.

Evidentemente, estas energias vão provocar uma série de desconstruções, especialmente para as forças que
não aceitam a Luz.

Mas isso vocês veem todos os dias no nível dos Elementos e vocês irão constatá-lo cada vez mais no nível
dos seres humanos, por fenômenos de violência, por fenômenos de rebelião, por fenômenos que vocês irão

chamar de "loucura".
Isso não é a vontade da Luz, mas, sim, a resistência à Luz é que é responsável por isso. 

***

Pergunta: em que vai diferir a qualidade desta Luz durante esse tipo de efusão semanal?

 Isso vai permitir que se alinhem ainda mais ao Coração do seu ser.
Isso vai permitir-lhes facilitar o trabalho, a fim de se desembaraçarem das suas ilusões, dos seus medos, das

suas apreensões e das suas dúvidas.
Entretanto, para aqueles que já estiverem alinhados com o abandono à Luz, isso irá reforçar o seu modelo

Vibratório, isso irá reforçar as suas diferentes estruturas sutis e irá torná-las ainda mais aptas à Alegria interior, à
felicidade e para entrar, para alguns de vocês, no que eu chamaria de Samadhi ou Alegria inefável da

Presença.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 



*** 

Almas humanas na encarnação.
Mais uma vez, eu lhes transmito todo o Amor das hierarquias espirituais, a minha proteção específica e, se

vocês quiserem, nós fusionamos agora a energia, durante um tempo muito breve, a fim de permitir-lhes, agora,
prepararem-se para este alinhamento. 

... Efusão de energia ... 

Eu os abençoo.
Sejam abençoados.

E lhes digo: até o dia 25, às 22h30 (hora francesa). 

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

1 - ‘NÚPCIAS CELESTES’ - Integração das Virtudes - 12 Etapas - 2009:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

 ***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article1bfd.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-17_avril_2009-article1bfd.pdf
17 de abril de 2009 

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-17_avril_2009-article1bfd.pdf
http://autresdimensions.info/article1bfd.html


Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 02 de maio às 15h:30
(hora francesa) e no sábado 09 de maio às 16h30 (hora francesa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 1ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu gostaria, antes de inaugurar a primeira transmissão da radiação da pressão do ultravioleta, de trazer-lhes, a vocês aqui presentes e a todas
as consciências humanas unidas no que eu chamaria, dentro de alguns instantes, de Núpcias Celestes, de expressar-lhes toda a gratidão das

diferentes entidades espirituais, das diferentes entidades da Luz, das diferentes entidades encarnadas dos mundos não dissociados da 3ª
Dimensão.

Eu quero esclarecer que eu não estou sozinho.

Que, do mesmo modo, vocês não estão sozinhos.

A nossa intervenção e as minhas palavras irão se desenrolar durante o tempo anunciado.

Eu gostaria de aproveitar esse tempo anunciado para abrir três espaços de informações novas e totalmente inéditas com relação à alma
humana, ao seu futuro, mas também à sua história.

 Bem amados Mestres, porque a maior das revelações que eu tenho para fazer a vocês, é que desde muito tempo, antes de viver esses ciclos
desta humanidade dissociada, antes de fazer a experiência da dissociação, todos vocês eram, sem exceção, seres de pura Luz que tinham

decidido, seguindo um impulso comunicado pelos Senhores do Karma, mas também por algumas entidades que vocês denominam Arcanjos,
como eu, participar, com um sentido de sacrifício inaudito, da elevação, da transformação da matéria para um futuro.

Isso foi há muito tempo.

Vocês são agora encaminhados, nesses tempos, na sua encarnação, ao que eu chamo de Núpcias Celestes.

As Núpcias Celestes vão durar doze semanas.

Durante essas doze semanas, o conjunto das suas potencialidades ligadas à sua história, ligadas à sua Fonte e ligadas ao seu futuro irá
aparecer cada vez mais claramente em meio à sua consciência manifestada.

MIGUEL – 25-04-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 1ª ETAPA

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-GffSZKHXOHk/UXIl00VO_2I/AAAAAAAABAk/FmmE-wCu4ks/s1600/000NpciasCelestes1a.Etapa.JPG


***

Eu anunciei a vocês, durante a minha primeira vinda, que neste ano de um período de 16 meses, anunciado como um período de
desconstrução, este período de desconstrução é o pré-requisito necessário aos seus reencontros com a Luz.

 Compreendam bem que o período de desconstrução que, a partir desta noite, vai entrar completamente em atividade sobre este planeta e sobre
o conjunto deste sistema solar, não é nem uma punição, nem uma recompensa, mas é um justo retorno da Luz marcando o fim da dissociação

e o fim da experiência da encarnação.

Agora, eu lhes peço para prepararem-se interiormente aos momentos que vão se seguir.

Durante o conjunto deste período de tempo que nos é atribuído, nós iremos transformá-los de Portadores da Luz em Semeadores da Luz.

Vocês são, neste mundo, as sementes da eternidade nas quais vão se enraizar, se apoiar e se desenvolver a nova vida na nova dimensão.

Entretanto, o papel do Semeador da Luz é um papel de acordar e de despertar, não vocês, mas a totalidade dos Mestres ainda adormecidos,
iludidos pelos jogos do ego e pelos jogos da dissociação, não tendo ainda revelado o seu potencial.

As efusões de energia, as efusões do ultravioleta que eu estou retransmitindo, assim como os Conclaves, os Cenáculos, os Concílios, vão
permitir-lhes, durante esses períodos, neste período, como nos períodos posteriores, fazer desaparecer totalmente os véus da ignorância, os

véus da separação e os véus da ilusão.

A Luz vem iluminar, vem revelar.

Assim, a Fonte (ou o Pai, se vocês preferirem) fez o juramento a vocês, assim como vocês fizeram o juramento a Ela.

Vocês são filhos da Unidade, filhos da Lei do Um e é isso que, agora, entra em manifestação.

A minha intervenção começa.

... Efusão de energia ...

A transmissão da pressão da radiação do ultravioleta irá durar, como anunciado, 72 minutos.

Em meio mesmo a este período de tempo eu irei intervir em três ocasiões, durante tempos relativamente curtos, a fim de dar-lhes, de revelar a
vocês a verdade quanto ao que vocês são, quanto ao que vocês foram e quanto ao que vocês irão se tornar.

A revelação da verdade tornou-se possível pela ação da Graça, pela Comunhão entre as suas consciências e as nossas consciências, por
decreto da Fonte e pela Vontade de Bem da Luz.

A cada uma das minhas intervenções, bem como de outros intervenientes, nós os engajamos a voltar-se para o interior a fim de ignorar a
desconstrução do mundo, porque a solução, a chave da sua história, da sua alma, apenas pode se encontrar no interior de vocês, no momento

em que vocês fizerem calar toda a dualidade e a manifestação que ocupa a sua consciência de ser encarnado.

Vocês são os peregrinos da eternidade, vocês são os peregrinos da Unidade e vocês são, eu o repito, muito grandes Mestres tendo feito o
sacrifício do esquecimento da sua Divindade a fim de provar e de realizar que era possível, mesmo privados da Fonte e da Luz, retornar à Luz.

Aqueles de vocês, pelo mundo, que decidiram se unir a esta jornada e a este momento mais específico, vão avançar em grandes passos para o
caminho da sua autorrealização.

Nesse sentido, eu chamo esses períodos que vocês irão viver, e o período que vocês vivem, de Núpcias Celestes.

Na realidade, trata-se de momentos de alegria extrema, de alegria suprema, de alegria essencial que nenhum acontecimento exterior a vocês
deve empalidecer isso.

A força reside na revelação da sua Luz.

A sua força reside na transmissão desta Luz.

Assim seguem os mundos.

Do mesmo modo, através de uma assembleia e através de reuniões espirituais diversas oriundas das nossas diferentes dimensões unificadas,
nós vimos ao encontro de vocês.

Nós vimos regá-los na sua Fonte.

Nós vimos restabelecer a conexão com a sua Unidade, com a sua Divindade e com a sua Mestria.

Vocês são muito mais do que o que vocês ousam imaginar ou esperar.

Isso deve ser dito.

Isso deve ser percebido.

Isso deve ser revelado.

E isso deve ser manifestado.

A mestria, a ascensão, a Luz, são exatamente o que vocês são.

A ilusão, criada pelo seu juramento, termina irremediavelmente neste dia.

Evidentemente, as Luzes ainda não reveladas, as zonas de Sombra projetadas gradualmente e à medida das suas encarnações neste espaço
que vocês chamam de Terra, não vão desaparecer de um dia para o outro.

Independentemente dos acontecimentos ligados à minha Presença, em meio a este sistema solar, independentemente dos acontecimentos
ligados às irradiações da Luz, à pressão da radiação do ultravioleta, vocês apenas devem ter em mente a verdade final do que vocês são e do
que vocês irão descobrir, enfim, sobre a sua dimensão real, sobre a sua Unidade real e sobre o seu poder criador absoluto enquanto cocriador

deste universo particular.

***

Assim, almas humanas na encarnação, eu saúdo em vocês a Graça e a potência da sua jornada.

Eu saúdo em vocês os companheiros de viagem tendo escolhido caminhar na separação e na divisão a fim de reforçar a sua Luz interior.

Hoje, através desta efusão, desta radiação do ultravioleta, é-lhes oferecido o seu retorno à sua verdadeira realidade.

Independentemente dos acontecimentos das suas vidas materiais, pessoais, independentemente das alegrias ou das contrariedades podendo
ocorrer neste período de desconstrução, jamais esqueçam a sua Divindade, a sua mestria, a sua verdade e a sua Unidade.

A única verdade que vocês devem manter consciente na sua mente, na sua consciência, é esta: vocês são Filhos da Lei do Um, vocês são



Filhos do Eterno, vocês são pura Luz.

Somente os véus ligados ao seu juramento, desejado por certa necessidade evolutiva, conduziram a Terra a este estado de divisão, de
separação que vocês vivem e irão viver cada vez mais exteriormente.

Não se lamentem.

Contentem-se em ser a Luz que vocês são.

Contentem-se em retransmitir o que vocês recebem dos nossos Cenáculos, dos nossos Conclaves e das nossas reuniões.

Vocês irão se tornar Transmissores da Luz após terem revelado a sua dimensão.

As Núpcias Celestes correspondem aos reencontros celestes e cósmicos.

Isso se reflete pelo desaparecimento total e irremediável dos véus que os isolavam nesta dimensão.

 Vocês irão encontrar uma situação que é digna do seu status.

Entretanto, jamais julguem aqueles de vocês que ainda teriam necessidade de viver a experiência da sua separação e da separação.

Todos eles são também evoluídos e respeitáveis como vocês.

Eles são a mesma Luz, a mesma verdade e a mesma Fonte.

No entanto, algumas características da Luz interior deles não permitem revelá-la neste fim de ciclo.

É-lhes pedido insistentemente para não julgar, para não dirigir o olhar, qualquer que seja, mas simplesmente para continuar a amar, a irradiar a
Luz da qual vocês são os Portadores.

Essa é a condição absoluta e única para encontrar a totalidade do que vocês são, através das efusões, através do ultravioleta, através dos raios
de Luz que nós retransmitimos desde a Morada da Paz Suprema: Shantinilaya.

***

Pouco a pouco a memória do que vocês são, durante essas doze semanas de Comunhão e de Núpcias, será devolvida a vocês.

Os véus da ilusão, os véus da separatividade serão removidos um a um.

Vocês irão se tornar os Semeadores da Luz que irão semear a nova Terra e os novos Céus.

Contentem-se em viver isso.

Não busquem interferir, de maneira alguma, com os seus irmãos que, independentemente da causa, terão escolhido voltar, de maneira
temporária, as costas para a Luz porque, eu garanto a vocês, eles são exatamente os mesmos que vocês, mas, por razões que lhes são

próprias, eles têm necessidade ou eles têm desejo de reforçar ainda mais a sua mestria ascensional.

Assim como disse Cristo: “não julguem”.

Contentem-se em irradiar a Luz dessas Núpcias que nós vivemos.

Contentem-se em consagrar 72 minutos de cada semana a essas Núpcias.

Nós os convidamos, com toda a potência do nosso amor, a se juntarem cada vez mais numerosos a esta efusão de Luz especial que chega a
vocês, para vocês, mas também para o conjunto das formas de vida presentes na superfície e no interior deste sistema solar.

A confiança e o abandono que vocês manifestarem para com este apelo da Luz, para com essas Núpcias Celestes, irá lhes propiciar alegrias,
um estado interior, que nenhuma satisfação material que vocês conhecem pode se igualar a isso.

A fonte da alegria corresponde a esses momentos privilegiados de fusão.

A fonte da Luz vem acordar e despertar a sua Fonte.

O papel da Fonte é regar, irradiar, nutrir e iluminar.

Esse vai ser o papel de vocês, bem amados Mestres da Luz.

Esta é a primeira parte da minha revelação.

Nós iremos permanecer alguns instantes no silêncio a fim de acolher a onda da radiação que se intensifica agora.

... Efusão de energia ...

Almas humanas na encarnação, bem amados Mestres da Luz, eu lhes anunciei que, durante este ano e parte do próximo ano, vocês irão passar
de um governo humano a um governo espiritual, o que significa que vocês irão passar de um poder humano a um poder espiritual.

O poder humano ligado à personalidade, ligado ao ego, ligado à sociedade, deve se apagar diante do poder espiritual.

O que é o poder espiritual?

É esta influência direta da consciência da Luz em meio à sua consciência luminosa.

Ela se exprime sem passar pelas suas ferramentas habituais.

Ela necessita da total supressão de qualquer vestígio em vocês de poder humano, qualquer que seja e, em particular, do poder humano
exercido, de maneira controlada ou não, sobre um outro ser humano.

Sendo um ser de Luz, nenhum outro ser de Luz pode impor-lhes a sua vontade, o seu desejo ou a sua forma de persuasão.

Só o abandono à Luz, que é o poder espiritual, deve levar e dirigir a vida de vocês.

A partir do momento em que vocês tiverem compreendido, integrado e começado a viver isso, vocês irão se aperceber de que a Luz aumenta
em vocês.

O que acontece quando a Luz aumenta em vocês?

Vocês se tornam seres de alegria.

Vocês se tornam os Transmissores da Luz.

Vocês irão se aperceber então de que as emoções, os sinais da atividade do ego humano, atenuam-se e desaparecem progressivamente para
dar lugar a um estado de Graça ou a um estado de Alegria interior independente das suas próprias emoções e independente das suas próprias

circunstâncias de vida.

Em breve, a sua mestria irá se revelar a vocês mesmos.

A mestria não é o poder.

A mestria não é a coerção.



A mestria é o abandono e o desprendimento.

A mestria é também a confiança que vocês colocam para viver, com vocês, essas Núpcias Celestes durante o período de doze semanas que
verá as desconstruções intensificarem-se em um nível que vocês podem, somente agora, imaginar.

Nisso, vocês devem desenvolver a confiança, a total confiança no nosso apoio, nas nossas relações e nos nossos contatos porque a Luz não
pode causar qualquer mal, qualquer desarmonia naqueles que a aceitam.

***

Evidentemente, durante este período vocês arriscam viver períodos que vocês denominam, na sua linguagem: eliminação.

Não deem qualquer importância a isso.

 Contentem-se em receber a Luz e em retransmiti-la.

Esse é o seu caminho.

Essa é uma verdade essencial.

Nós sempre estivemos aí, separados de vocês pelos véus da ilusão e pelos véus da dissociação.

Este estado, de fato, termina, totalmente.

Dito de outra forma, a Luz, a ajuda de outros seres mais luminosos do que a alma humana encarnada, está à sua disposição, ao lado de vocês
para acompanhá-los (pela sua vibração, pela sua presença, pela sua potência, pela sua radiação) para ir totalmente para o seu Templo Interior,

em sua segurança interior e no ser de Luz que vocês são.

Vocês podem, e vocês devem, recorrer a nós.

Quando eu digo “a nós”, trata-se tanto da minha Presença, da minha Radiação, como da Presença e da Radiação do conjunto dos
Melquizedeques, do conjunto dos Anjos do Senhor e do conjunto das energias Arcangélicas.

Através do pedido, vocês reforçam as Núpcias Celestes.

Através do pedido, vocês irão reforçar a reunião à sua mestria, vocês irão reforçar o seu abandono à Luz.

Almas humanas em encarnação, essa é a segunda verdade.

Nós vivemos agora um segundo nível de efusão.

... Efusão de energia ...

Almas humanas na encarnação, bem amados Mestres da Luz, o desaparecimento dos véus da ilusão e da separação irá permitir-lhes viver em
consciência o seu futuro e o seu devir porque, a partir de um certo limiar de despertar da Luz em vocês, a ilusão do tempo desaparece.

O desaparecimento da ilusão do tempo irá lhes permitir compreender que a ascensão é uma transição e não uma morte porque, durante a
transição da ascensão, não há esquecimento, mas, muito pelo contrário, despertar total.

As imagens, as percepções, as sensações lhes serão reveladas à sua consciência desperta e irão lhes mostrar o seu futuro enquanto seres de
Luz, enquanto seres de Cristal ou enquanto seres de Diamante, segundo a sua dimensão anterior à descida na separação.

Essas visões, essas percepções, irão lhes permitir fazer aumentar a fé no seu futuro de Luz, independentemente dos acontecimentos
desagradáveis que as suas percepções humanas, que os seus sentidos humanos, irão deixar-se ver.

O que vocês verão deve ser considerado, simplesmente e de maneira justa, como acontecimentos ligados à penetração da Luz, em meio às
camadas mais densas do ser humano e da Terra.

Nenhuma força, eu repito, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.

A Luz é irrevogavelmente a única vencedora da ilusão e da vida.

O resto são apenas projeções de medo, de apreensão e de angústia.

Certamente lógicas, compreensíveis e aceitáveis, pelo menos enquanto vocês não tiverem alcançado a fonte da Paz Suprema, ou seja, o seu
coração.

Vocês irão compreender, e vocês irão viver, o que vocês são (de maneira intermitente no início, como em um sonho e, progressivamente, de
maneira cada vez mais lúcida e concreta e real), a sua verdadeira dimensão.

Isso irá facilitar grandemente a estabilização da Luz em meio aos seus organismos, mas também o fenômeno da transição e o fenômeno da
ascensão.

Como vocês sabem, isso não é para agora, exceto para um contingente de almas humanas, Mestres realizados da Luz autêntica, que irão
decidir, voluntariamente, ascensionar sem o corpo.

O que vocês irão chamar de morte será para eles a Ressurreição.

Isso deve ocorrer, como vocês sabem, entre agora e o seu mês de junho.

Isso se tornou possível pela potência dos elementos que eu ativo e revelo sobre este mundo e nos outros mundos deste sistema solar.

Assim, não se trata de um período de luto, não se trata de um período de perda, mas de um período de alegria intensa para os seus irmãos e
irmãs que irão aceder, enfim, à sua eternidade e de maneira persistente.

Entretanto, a maioria de vocês, Mestres da Luz realizados ou em formação, deve, eu diria, beber o cálice até o final.

Isso não é uma punição, nem uma recompensa, mas nós precisamos dos Semeadores da Luz que vocês irão se tornar a fim de permitir a
ascensão dos seus irmãos e irmãs, humanos ou não, mas também para permitir a translação e a transição do conjunto deste sistema solar.

Sem vocês, nós nada podemos fazer.

Essa é uma verdade absoluta.

***

Assim, nós lhes pedimos, e nós iremos lhes pedir sem cessar, para nos chamar, para nos solicitar, não tanto para coisas sobre o plano
humano, mas, muito mais, para se comunicar conosco a fim de reforçar este período tão importante das suas Núpcias Celestes.

Isso é agora, isso começa hoje, isso não é em um ano, isso não é em dez anos, isso não é em uma geração, mas é agora e eu falo em tempo
humano e não em tempo espiritual.



Por quê?

Porque há uma concordância, pelo afluxo da Luz, entre o tempo espiritual muito distante do seu e o tempo humano.

O tempo humano e o tempo espiritual se encontram, para aqueles que o desejarem, para aqueles cujo momento do despertar e da realização
tiver chegado.

Quanto mais vocês forem numerosos participando dessas Núpcias Celestes semanais, mais vocês irão chegar a favorecer a transição e a
ascensão de um número maior.

Uma última vez, não se atrasem com o alarido do mundo que está chegando.

A Sombra jamais poderá vencer a mínima batalha.

Só a ilusão do tempo, só a ilusão da sua separação, pôde fazer crer que a Sombra existia.

Eles, pouco numerosos sobre este planeta, que dedicaram o seu destino à Sombra, estão ainda mais do que vocês no sentido do sacrifício.

Portanto, esses seres não devem ser julgados, nem condenados, mas simplesmente amados.

As Núpcias Celestes são também os momentos da revelação do Amor, da Unidade e da Luz.

Vocês são amados de toda eternidade porque vocês são Amor.

Mas, infelizmente, muitas almas humanas deixaram-se adormecer ainda mais pelas sirenes do prazer, qualquer que seja, e, isso, persiste há
muito tempo, nesse ciclo da humanidade.

Entretanto, tudo isso, ligado aos jogos de poder, aos jogos da ilusão, aos jogos que vocês chamam de Sombra, vai ser irremediavelmente
dissolvido pela potência do Amor e pela irradiação da morada da Paz Suprema.

***

O que vocês observam são, em linguagem metafórica, apenas as dores do parto e do nascimento.

Uma vez ocorrido o parto, vocês poderão olhar esses momentos com tranquilidade, com serenidade porque vocês irão se tornar, então, o que
vocês cessaram de ser, pelo juramento.

A hora das Núpcias, a hora dos reencontros é agora.

Vocês terão a impressão, no final deste período das Núpcias (que é como um período de gestação), a possibilidade, de viver de maneira muito
natural, ao mesmo tempo neste mundo (e então sobre este mundo), mas também no mundo futuro, no mundo de Luz onde a Sombra não pode

subsistir.

Este aprendizado da colocação precisamente em duas dimensões é também uma forma de educação e de mestria da sua nova Luz, revelada a
vocês mesmos.

Nossos dois próximos encontros, a fim de que, cada vez mais numerosos, os Portadores da Luz se juntem e se conectem, serão no dia 02 de
maio, à 15h30, e no dia 09 de maio, às 16h30.

Eu me calo, agora, durante alguns instantes, de novo, a fim de deixar ocorrer a efusão, a uma oitava superior, desta pressão da radiação do
ultravioleta.

Vocês devem acolher este presente e esta Luz no seu coração.

... Efusão de energia ...

Um último ponto: eu havia dito a vocês que a cada uma das minhas intervenções, doravante, eu irei revelar a vocês uma função de um dos seus
novos filamentos de DNA, ligados às doze virtudes da alma ou ainda ao que é chamado de doze estrelas de Maria.

A primeira estrela (ou o seu terceiro filamento de DNA) está ligada à lei de atração que vocês denominam Amor.

Passar de dois a três permite resolver a dualidade em uma nova Tri-Unidade.

A segunda estrela (ou o quarto filamento de DNA) está ligada ao abandono à Luz.

O abandono à Luz é a testemunha da sua fé e da sua fidelidade à Fonte e à Luz de quem vocês são parte integrante.

Este é o acordo com si mesmo.

Isso corresponde plenamente ao período que vocês vivem e, portanto, às Núpcias Celestes.

***

Nós iremos agora permanecer, no que se refere a vocês, vocês, aqui presentes, alguns instantes na transmissão da radiação do ultravioleta, no
silêncio.

Em seguida, eu irei lhes apresentar as minhas homenagens e eu irei deixá-los neste estado pelo tempo que lhes resta a cobrir.

Desde já, recebam toda a minha proteção, todo o Amor dos seres espirituais que trabalham para a emergência da Luz neste mundo.

Acolham.

... Efusão de energia ...

Onde vocês estiverem sobre a Terra, recebam proteção, bênção.

Vocês são a esperança do mundo, vocês são a Verdade em movimento.

Sejam abençoados e eu lhes digo, até o nosso próximo encontro.

Continuem a viver, agora, no silêncio, a transmissão da Morada da Paz Suprema.
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Nota:
Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem

ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos
permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.

O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas
às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.

Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada
neste dia.

Você pode participar deste acompanhamento:
- Onde quer que você esteja,

- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),
- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),

- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à
sua conveniência entre esses 72 minutos),

- No dia e na hora (francesa) indicados,
- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no sábado 09 de maio às 16h:30

(hora francesa),
- Para lembrar, a integração precedente aconteceu no sábado 25 de abril ( primeira etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 2ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho acompanhado dos Cenáculos e dos Anjos que retransmitem, comigo, a energia da Luz central, a energia do Pai.

Inicialmente, eu gostaria de transmitir-lhes da parte do conjunto dos seres luminosos que transmitem as radiações do ultravioleta, todas as
homenagens, todas as saudações, todo o nosso Amor, a fim de incentivá-los a juntar-se a nós, sempre ainda mais numerosos, a fim de tornar-

se, além dos Mestres escondidos que vocês são, os Transmissores da Luz, os Semeadores da Luz e os Despertos da Nova Terra.

Que assim seja.

Eu venho de novo, mais particularmente acompanhado do Senhor do Karma encarregado da sua humanidade, a fim de revelar-lhes um pouco
mais, durante esta fase da efusão da pressão do ultravioleta, e de continuar a revelar-lhes uma série de ensinamentos sobre a sua história,

sobre o seu devir e sobre o seu futuro que é agora.

Vocês são abençoados.

Nós iremos primeiramente, todos juntos, onde vocês estiverem sobre este planeta, acolher a primeira parte da efusão deste dia.

Eu os lembro de que vocês estão no segundo encontro das suas Núpcias Celestes.

As Núpcias Celestes são os seus reencontros, e os nossos reencontros, em meio à grande fraternidade, em meio aos mundos unificados e à
saída de vocês dos mundos dissociados e divididos.

Nisso, nós os acolhemos, como vocês nos acolhem, a fim de ajudar o conjunto dos seus irmãos e irmãs, o conjunto das vidas da superfície e
da Intraterra, a aceitar e a viver a integração e a ascensão do seu mundo e deste sistema solar em meio à Unidade.

Novamente, nós os abençoamos e nós começamos.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz autêntica, bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos do Único, a hora é agora para o final da sua dissociação.

MIGUEL – 02-05-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 2ª ETAPA
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Na realidade, para a maior parte de vocês, vocês percorreram este ciclo da humanidade em estado dissociado.

Isso eu expliquei a vocês.

Mas eis que chega a hora do seu novo nascimento, o fim da sua dissociação e a abertura do seu Templo Interior.

Isso é para agora.

Quando eu digo “agora” isso corresponde ao seu tempo terrestre deste dia.

Durante a próxima efusão da radiação do ultravioleta, que irá nos levar à data de 09 de maio, vocês irão viver o novo nascimento, a abertura do
seu Templo Interior e o final real da sua dissociação nos fins deste mundo enquanto continuando a ser os Trabalhadores da Luz e, antes de

tudo, os Semeadores, os Divulgadores, da Luz do Pai.

Hoje, eu irei lhes revelar uma série de elementos em relação com esta terceira etapa ligada ao final da sua dissociação que corresponde à
realização, em meio ao seu plexo solar, do seu Si Unidade previamente ao seu retorno à Unidade.

O Si Unidade é o fim do seu estado de dissociação que deve permitir-lhes, em meio a esta realidade densa, abrir os olhos e, sobretudo, abrir o
seu coração à vontade da Unidade, à vontade do Pai e à vontade das Hierarquias que os acompanham doravante a cada minuto da sua vida.

Vocês serão, a cada emissão da radiação do ultravioleta, a cada efusão, cada vez mais numerosos a unir-se a nós e a unir-se a vocês.

Isso, para o maior bem deste planeta e dos seres humanos no caminho.

O Si Unidade é a reintegração da sua dissociação em meio mesmo à sua personalidade.

Isso corresponde ao fim da sua personalidade dissociada que cada uma das partes tinha que funcionar por si só, sem dar conta das outras
partes.

Essa é uma etapa importante e primordial a fim de permitir-lhes, solenemente, encontrar a sua herança de Unidade e de Divindade.

Conforme eu lhes disse, esta virtude corresponde à terceira estrela.

Esta terceira estrela é a etapa indispensável à abertura do seu Templo Interior.

Vocês vivem então, aceleradamente, durante os setes dias que vão se seguir, as primícias e os preparativos do seu renascimento à sua
Divindade.

As Núpcias Celestes revelam-se e irão se revelar a cada dia e a cada minuto da sua vida, de maneira mais lúcida, em meio à sua humanidade,
em meio à sua densidade.

Para isso, vocês não devem deixar se aproximar ou mesmo se tocar pelos elementos de medo podendo ser destilados tanto pelo seu ambiente
como pela humanidade no seu conjunto que tem medo desse momento que está vindo.

Entretanto, esse momento está inscrito de toda eternidade.

É aquele que é temido e tão aguardado.

Ele marca a irrupção em meio à sua dissociação da totalidade do que eu chamei de governo espiritual.

Os governos humanos devem se apagar ou desaparecer diante da força, da potência e do Amor da Luz.

Não pode ser de outra forma.

Então, é pedido a vocês, e isso irá se tornar possível pelo retorno ao seu Si Unidade, para evitar gerar o medo, gerar a dúvida, porque isso nutre
outra coisa do que a Luz.

Vocês são Mestres da Luz.

Nenhuma sombra pode afetar doravante o seu encaminhamento espiritual.

Todos nós, aqui presentes, estamos seguros da nossa inabalável Presença, da nossa inabalável Proteção, do nosso inabalável Amor, para os
tempos que estão chegando.

A desconstrução do mundo vai atingir o seu apogeu entre agora e o final do seu verão (inverno, no hemisfério sul).

Não se preocupem com o que se desconstrói.

Contentem-se, vocês, em reconstruir-se, em reunificar-se.

Só isso tem importância.

Só isso é primordial.

Só isso irá reforçar a sua conexão com a Unidade.

Segunda parte da efusão do ultravioleta deste dia durante um tempo muito mais longo.

Nesta efusão nós iremos começar a fazer penetrar o ultravioleta, presente na sua cabeça, no nível dos centros de energia superiores, no interior
do seu coração.

... Efusão de energia ...

Eu retomo a palavra.

Bem amados Mestres da Luz, Filhos da Lei do Um, Filhos da Unidade, o fim da dissociação e o retorno ao seu Si Unidade revelam-se e se
desvendam em meio ao seu plexo solar a fim de pacificar definitivamente o que vocês chamam de seus estados emocionais ligados e induzidos

pela dissociação.

É o momento em que a personalidade remete-se à alma a fim de trabalhar no mesmo sentido que é a Glória da Luz e da Unidade.

O Si Unidade, o fim desta dissociação, é o requisito final à abertura do seu Templo Interior e do renascimento na semana seguinte.

Bem amados Filhos da Lei do Um, o fim desta dissociação marca, para vocês, a aquisição de uma nova força que é o abandono à Luz, o
abandono à vontade do Pai, o abandono à sua Divindade.

Em meio a este abandono à sua Divindade, nenhum medo pode existir, nenhuma tristeza pode existir, nenhuma raiva pode existir.

Só a alegria inefável dos reencontros com vocês mesmos irá nascer e se fortalecer, gradualmente e à medida dos seus dias e das suas
semanas.

Os acontecimentos da desconstrução do mundo são uma obrigação, mas, pela multidão que vocês são retransmitindo esta Luz, nós
esperamos que uma multidão ainda mais numerosa de almas humanas na encarnação será capaz de viver e de realizar isso.

Vocês estão aí para isso.

Nós estamos aí para isso.

Bem amados Filhos da Luz, eu lhes peço para recolher a efusão, em meio, agora, ao seu plexo solar.

... Efusão de energia ...



Eu me dirijo a todos, tendo já se juntado a nós, ou que irão se juntar a nós nas próximas semanas, vocês são os Portadores da Luz, os
Semeadores da Luz.

Doravante, vocês encontram a sua família em meio à fraternidade universal galáctica.

Doravante, gradualmente e à medida dos seus dias e das suas noites, vocês serão regados, alimentados na Fonte.

Vocês irão encontrar, gradualmente e à medida do tempo que transcorre, o sentido do seu destino, o sentido do seu caminho, o sentido da sua
Unidade e o sentido da sua Divindade.

Isso está a caminho.

E isso é.

... Efusão de energia ...

Neste dia nasceu a terceira estrela de Maria, correspondendo, em meio ao seu campo biológico em formação, ao seu quinto filamento de DNA.

O sexto filamento que irá nascer na próxima semana é o pivô central e o elemento fundamental do retorno à sua Divindade, mas isso lhes será
revelado no devido tempo e no momento oportuno.

O que lhes cabe, doravante, é estar alinhados com a sua Fonte, sentindo mais frequentemente o máximo possível, a pressão do ultravioleta em
meio ao seu centro de energia superior e levar esta radiação ao meio do seu ser no peito, mas também no seu plexo solar.

O retorno ao Si Unidade é um momento que eu qualificaria de mágico nesse sentido que lhes será permitido compreender que,
independentemente das provas deste mundo, independentemente das provas impostas por aqueles que recusam a Unidade, a sua capacidade

para permanecer na Unidade, na Integridade e na Luz será acentuada.

A dissociação entre os seus planos e os nossos planos tende a desaparecer.

Disso vocês sabem.

Mas por intermédio desse retorno ao seu Si Unidade, nunca a comunicação teria sido tão fácil.

Muitos seres humanos na superfície deste mundo irão se aperceber de que eles podem se comunicar conosco, sob uma forma ou outra,
beneficiar-se da nossa influência, da nossa radiação.

A era da comunhão, a era da revelação chegou.

Vocês entram em um período propício ao estabelecimento desta nova conexão, desta reconexão a fim de lhes permitir preparar-se ativamente,
todos vocês que já nos seguem, mas também de preparar ativamente o conjunto deste planeta, o conjunto das suas formas de vida, para viver a

sua ascensão ou outra coisa, se isso for o seu caminho.

Entretanto, a alegria, a fluidez, a serenidade, é o elemento principal do seu destino.

Vocês se tornam os Semeadores e os Transmissores da Luz.

Assim, gradualmente e à medida da desconstrução deste mundo, o seu ancoramento em meio ao seu novo Si Unidade, previamente à abertura
do seu Templo Interior irá permitir, àqueles de vocês que ainda duvidam, reunir-se em meio a esta fraternidade universal e galáctica.

Nós iremos festejar, dentro de uma semana, o retorno total do Governo Espiritual.

Assim é.

Nós prosseguimos a efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Unidade, gradualmente e à medida que vocês revelarem o seu Si Unidade, gradualmente e à medida que o seu Templo
Interior se revelar, é preciso esperar resistências e oposições vindo do exterior.

Novamente, é pedido a vocês para não se opor à oposição.

Vocês fariam o jogo da dualidade, mas, muito pelo contrário, para reforçar o final da sua dissociação e do seu retorno à Unidade porque
somente a Luz que vocês irão irradiar será capaz de iluminar a Sombra que se manifesta.

Eu quero lhes dizer que nenhuma emoção, nenhuma opressão exterior poderá fazê-los sair do seu estado de Unidade e do seu Templo Interior.

Isso são apenas construções ligadas à oposição à Luz que estão associadas ao medo da Luz.

Vocês devem bem compreender que quando lhes é pedido para não julgar, é-lhes pedido unicamente para fortalecer a sua Luz, a sua Unidade,
a sua Verdade, porque a sua arma mais potente situa-se nesse nível e em parte alguma de outros lugares.

Vocês passam irremediavelmente sob o Governo Espiritual.

Isso significa que lhes é dado o pleno poder sobre si mesmo, sobre o seu Si Unidade e sobre o seu Templo Interior.

Isso está associado à sua construção de Luz que pode se manifestar como uma desconstrução do que não é da Luz.

Mas o seu papel, o seu caminho, o seu futuro, não é se preocupar com isso.

Dia após dia, noite após noite, a pressão da radiação do ultravioleta em meio à suas estruturas ativa e vai ativar em vocês uma força nova, uma
Luz nova, uma infalibilidade nova e um estado de ser totalmente novo, enquanto guardando, por enquanto, este corpo de manifestação que irá

nos servir, a nós, Conclaves, Cenáculos, Arcanjos e Anjos, para sempre mais imprimir a nossa marca de Luz em meio a este mundo em
processo de formação da Luz.

... Efusão de energia ...

A realização do seu Si Unidade vai fazê-los descobrir que vocês são seres inalteráveis, inquebrantáveis e da fé a mais total.

Nenhuma emoção ligada à dissolução poderá, em um tempo muito próximo, atingir-nos ou perturbar-nos.

Nós estamos orgulhosos e nós estamos felizes em contar com vocês em meio à Luz para a revelação da Luz e para o estabelecimento da Luz
nesta dimensão e na nova dimensão a chegar.

... Efusão de energia ...

Vocês constituem, todos vocês que se uniram a nós, e todos aqueles que irão se unir a nós dentro de muito pouco tempo, uma rede de Luz.



Essa rede de Luz tem por nome Fraternidade autêntica.

Isso implica em uma série de reajustes no nível da vida de vocês, no nível dos agrupamentos de pessoas e de intenções a fim de que por toda
parte sobre a Terra se manifestem as Fogueiras de Luz que levarão a ancorar, de maneira um pouco mais firme, esta Luz.

... Efusão de energia ...

A revelação do seu Si Unidade vai fazê-los descobrir a Alegria de viver no interior de vocês mesmos, sem oposições, sem contradições e sem
comportamentos anormais.

O conjunto da vida de vocês deve tender a se harmonizar com a Luz, no seu futuro, no seu objetivo e no que vocês são.

... Efusão de energia ...

Enquanto Portadores da Luz, Semeadores e Transmissores da Luz, vocês devem anunciar o reino da Luz não tanto através das palavras, mas,
sobretudo, graças aos comportamentos do seu Si Unidade encontrado, à sua radiação, à sua esperança, à sua fé manifestada na Luz e no

futuro desta Terra.

... Efusão de energia ...

Vocês irão aprender, graças à revelação do seu Si Unidade, o que é a alegria interior, aquela que não depende de qualquer circunstância exterior
da vida de vocês, mas cuja origem provém realmente do seu alinhamento com a Fonte e da sua subordinação a esta Fonte que é Amor, Luz,

que é a Luz do Pai e a vontade do Pai.

Em estado de confiança vocês irão descobrir um estado de certeza que poucos de vocês experimentaram até então, exceto em alguns
momentos privilegiados.

Os Portadores de Luz que vocês são vão se tornar seres de certeza, seres de humildade e seres de grandeza.

Jamais se esqueçam das palavras de Cristo, como Ele as pronunciou: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar de novo
como uma criança”, ou seja, abandonar a sua vontade própria à vontade do Pai.

Essa é a condição da sua beatitude, do seu êxtase e da sua reunificação à Luz, se tal for o seu desejo.

... Efusão de energia ...

Um último ponto antes de deixá-los viver o fim da efusão do ultravioleta no silêncio: durante esta semana em que vocês irão revelar o seu Si
Unidade, vocês irão se aperceber de que uma série de manifestações energéticas e vibratórias inéditas, em meio aos seus organismos físicos e

às suas estruturas sutis, irão emergir.

Elas pertencem à realização deste Si Unidade e à pré-abertura do seu Templo Interior.

Isso não deve de forma alguma alarmá-los, mas, pelo contrário, regozijá-los na certeza da verdade do caminho cumprido e que resta a cumprir.

Assim, eu os deixo agora continuar, no silêncio, a efusão da radiação, a fim de acolher esta Luz e de retransmiti-la ao conjunto deste planeta.

Vocês são abençoados.

Eu lhes dou a minha proteção irremediável e a proteção de toda a fraternidade universal galáctica.

Sejam abençoados.

... Efusão de energia ...

Eu voltarei no final da sua efusão e somente para responder às perguntas que vocês fizerem em relação ao que eu acabo de dizer a vocês.

Eu os deixo em silêncio até o final da efusão.

... Efusão de energia ...

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre o que você chama de Si Unidade?

O Si está ligado à sua percepção do que vocês são.

Poderíamos falar do pequeno si, ligado à personalidade e do Si autêntico, ligado ao coração.

Estando em um mundo dissociado, aqueles que pretendem, através da ferramenta mental ou da ferramenta perceptiva, chegar ao Si, apenas
chegam ao pequeno si.

O Si autêntico está ligado à abertura do que vocês chamam de chakra do coração.

O Si de que falo é a junção do pequeno si e do Si autêntico realizada na Unidade, ou seja, alinhado, não tanto no estágio do coração, mas no
nível do seu plexo solar.

Ou seja, há uma percepção, a compreensão e a integração do pequeno si e do Si autêntico em meio ao seu mundo dissociado e à sua
dimensão dissociada do seu plexo solar.

Isso lhes permite, por tempos relativamente curtos, manifestar a potência da Luz, a potência do Verbo e a potência da Verdade, em meio à sua
manifestação dual.

***



Pergunta: durante a sua última intervenção, você falou das virtudes Amor/Atração e Abandono, o que isso é hoje?

Esta virtude, ligada à ativação do quinto filamento de DNA, corresponde a uma virtude que eu chamei de Si Unidade.

Isso corresponde à capacidade de uma forma de vida para manifestar a Divindade em meio aos mundos dissociados.

Isso corresponde a uma escala muito mais ampla que eu chamei de desconstrução a fim de permitir a construção da Luz.

A virtude inerente a isso será qualificada e desenvolvida durante a minha próxima intervenção, se vocês bem o quiserem.

***

Pergunta: quais efeitos nós podemos esperar depois da sua intervenção?

Isso vai corresponder a um período em que vocês irão descobrir que vocês podem funcionar, no nível de uma personalidade encarnada e
integrada manifestando, em sua vida, a Unidade.

E isso para todos os atos da sua vida e não unicamente nos momentos de retorno em meio ao seu coração.

Algumas manifestações emocionais poderão então ocorrer a fim de permitir a eliminação de algumas formas de emoções que bloqueiam ou
que limitam o acesso a este Si Unidade.

***

Pergunta: o que é que dificulta a crescente facilidade dos acessos aos planos ditos superiores?

O próprio fato de não ter realizado o Si Unidade.

A abertura do que vocês denominam chakra do coração não lhes permite, no entanto, ter um acesso consciente com as outras dimensões.

Isso se torna possível ao mesmo tempo pela recepção da Luz pelos chakras superiores, pela abertura do coração e pela transformação pela
Luz do seu plexo solar.

***

Pergunta: como melhor acompanhar esta transformação do plexo solar?

Ao se darem momentos de realinhamento quando vocês sentirem a energia do ultravioleta independentemente da sua efusão em datas
precisas.

Esta energia, manifestando-se sob forma de vibração ou de pressão na sua cabeça, deve ser conduzida, passando pelo coração, ao seu plexo
solar.

***

Pergunta: o que você chama de plexo solar refere-se unicamente ao nosso universo emocional?

E ao seu mundo dissociado e à sua personalidade dissociada, em grande parte ligada à criação do mundo astral e do seu mundo emocional.

***

Pergunta: e sobre a dissolução do astral no nível planetário?

Isso está quase concluído.

***

Pergunta: esse trabalho permite a dissolução do astral individual?

Isso será realizado durante o período que lhes é atribuído durante a efusão do ultravioleta que começa na próxima semana e que se estende até
o início do verão (inverno, no hemisfério sul).

***

Pergunta: isso significa que depois não haveria mais emoções?



Isso me parece difícil de realizar enquanto esta dimensão existir.

Entretanto, vocês irão se tornar impermeáveis às suas próprias emoções e às emoções do mundo.

***

Pergunta: do seu ponto de vista, o que é viver a nossa Unidade no nosso cotidiano?

Ser capaz de deixar incutir a vontade do Pai e da Unidade em meio a cada ato consciente da sua vida.

Isso corresponde, grosso modo, à vivência completa e total do que vocês puderam denominar em outros momentos do seu destino, os
Mandamentos.

O primeiro desses mandamentos, “não matar”, não se refere somente a um ato físico, mas também a um ato em emoções ou em
pensamentos.

A partir do momento em que vocês julgarem o ato de alguém exterior a vocês, em alguma parte vocês o matam.

Vocês devem aprender, e vocês irão viver isso, o não julgamento, o não poder, que corresponde totalmente ao abandono.

***

Pergunta: por que intervir uma vez por semana e nessas horas aí?

Isso corresponde totalmente às influências, ao mesmo tempo, ligadas aos relógios planetários, mas também à disponibilidade dos diferentes
Conclaves, Cenáculos, Anjos e Arcanjos em relação à evolução deste mundo.

Assim, eu não poderei lhes dar a data que irá ocorrer depois de 09 de maio, apenas em 09 de maio e não hoje.

***

Pergunta: o diafragma é uma forma de véu entre o 3º e o 4º chakra?

Esse foi o caso até hoje na evolução global do ser humano, cujo juramento era o esquecimento da sua Divindade a fim de resultar nesta
realização que vocês vivem agora.

Sob forma metafórica, até agora e até iniciar esse ciclo há mais de 50.000 dos seus anos terrestres, vocês deviam, para continuar na
encarnação, nutrir-se no exterior.

A partir de agora, e doravante e gradualmente e à medida dos próximos dias, vocês irão se nutrir muito mais preferencialmente no interior.

***

Pergunta: o rasgo desse véu da nossa Divindade é definitivo?

Ele estará definitivamente concluído, para aqueles que o desejarem, no final do seu mês de junho.

***

Pergunta: o que acontece para as pessoas que vivem uma recusa da encarnação?

Não se esqueçam de que a Luz é cumulativa.

Parafraseando as palavras de Cristo, eu poderia dizer que “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”.

Entretanto, existe um tempo atribuído.

Mas vocês devem compreender que aqueles que passam pelo que vocês chamam de “recusa da encarnação” já têm a sua alma iluminada.

O único problema é a junção com este corpo que representa o pequeno si.

Isso não deve causar medo do que quer que seja porque o importante, em última análise, é o seu retorno à Luz, eu acrescentaria, sob uma
forma ou outra.

Compreendam bem que aqueles que deixassem este corpo não passariam pela transição chamada de morte ou de esquecimento, mas iriam
aceder diretamente a um novo corpo em uma nova dimensão, se tal for o seu desejo e o seu caminho.

***

Pergunta: você tem recomendações para essas pessoas?

Não me cabe dar indicações em relação a isso, de maneira geral.



***

Pergunta: há um sentido específico para que hoje as energias não tenham descido abaixo do plexo?

Sim.

O sentido é o trabalho do ultravioleta no nível do plexo solar, em todo caso para hoje, e em nenhuma parte em outros lugares abaixo disso.

***

Pergunta: você tem recomendações para a sua intervenção da próxima semana em público?

Cada uma das minhas intervenções é feita em público.

Vocês não são os únicos.

Esse público irá se tornar cada vez mais numeroso.

É um público no Espírito e na Verdade.

O público em corporalidade não influencia de maneira alguma na efusão do ultravioleta.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Almas humanas na encarnação, recebam todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e a minha proteção.

Eu lhes digo até a próxima efusão.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 17 de maio às 15:00
(hora francesa),

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram no sábado 25 de abril (1ª etapa), no sábado 02 de maio (2ª etapa), no sábado 09
de maio (3ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 3ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Primeiramente, eu quero agradecer-lhes e abençoá-los, vocês, Filhos da Luz, que por toda parte pelo mundo unem-se à família da fraternidade
universal da Luz.

Neste dia chega uma etapa que eu qualificaria de importante na sua peregrinação da alma, no seu destino, no seu caminho e, sobretudo, no seu
retorno aos mundos da Unidade e aos mundos onde a Sombra não existe mais.

Hoje, durante esta efusão, e nos próximos dias, vocês irão viver a etapa especial das suas Núpcias Celestes que marca o retorno inabalável à
sua Verdade, à sua Unidade, à sua Luz e ao Amor que vocês são, de toda Eternidade.

Não me cabe revelar a vocês o porquê do seu caminho em meio a esta matéria que veio, a todos vocês, em períodos mais ou menos recentes,
iluminá-los, transformá-los, a fim de permitir a translação deste mundo da superfície no qual vocês estão para um futuro radiante pleno de Luz.

Como vocês sabem, eu intervenho na superfície deste mundo, mas também no conjunto deste sistema solar, durante um período que totaliza
14 a 16 dos seus meses.

Eu intervenho durante este período a fim de restituí-los à sua herança e à Luz que vocês são.

Vocês não devem ter medo porque esses dias são dias de alegria que se certificam para todos aqueles que se unem a nós, e que irão se unir a
nós, a mim mesmo e aos representantes dos Cenáculos, dos Cenáculos e dos Conclaves da Luz autêntica a fim de regá-los, enfim, na energia

da Fonte, na consciência do Pai e na sua Verdade.

 O momento chegou de passar do seu mundo dissociado à unificação.

Isso significa que, ao seu ritmo e conforme as suas potencialidades e as suas possibilidades para conectar-se ao estágio da consciência ou da
dissociação, a Sombra, a tristeza, o medo, não existem mais.

Hoje, e a partir de agora, a efusão da pressão da radiação do ultravioleta que vocês recebem, para a maior parte de vocês, no nível da sua
cabeça, vai agora penetrar diretamente no nível do seu Tempo Interior, do seu santuário da Unidade a fim de descerrar os últimos véus da ilusão
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relativos ao que vocês são, à Luz que vocês são e ao papel que vocês têm que cumprir, a fim de permitir ao conjunto deste sistema solar
participar das Núpcias do retorno à Unidade.

Bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos do Único, o momento é para a alegria.

Jamais se deixem ser levados pelos acontecimentos que ocorrem ao redor de vocês ou longe de vocês.

Eles não devem afetá-los de maneira alguma porque a Luz é justa, porque a Luz é Verdade, porque a Luz é Amor e, sob a influência da Luz e do
Amor, absolutamente nada pode chegar a vocês.

Hoje, nesta festa importante celebrada por vários povos pela Terra, vocês vão começar a sentir a pressão da radiação do ultravioleta no nível do
seu coração, o que significa que vocês irão vibrar em uma frequência que nenhum de vocês conheceu, nem experimentou, em um nível e em

um número suficientemente importante para permitir desencadear o processo de retorno à Unidade deste mundo dissociado para a sua
unificação e para o seu esplendor.

Primeira efusão do ultravioleta no nível do coração.

... Efusão de energia ...

Doravante vocês são, todos vocês que se juntam a esta comunhão, os Portadores e os Transmissores da Luz.

Esta Luz, que é o seu legado de direito divino, vai permitir-lhes afirmar o que vocês são, manifestar a totalidade do seu poder sobre vocês
mesmos e da sua potência de Luz e de espiritualidade.

Esta nova virtude resulta na ativação do que eu havia nomeado o retorno ao Si Unidade no nível do seu mundo dissociado, correspondendo ao
seu plexo solar.

Hoje vocês conectam de novo a sua filiação, vocês conectam de novo a Fonte da sua Eternidade.

Hoje vocês conectam de novo a plenitude do que vocês são.

Este dia é realmente um dia de alegria.

Esta alegria, como vocês irão constatá-la, jamais poderá ser em função das circunstâncias exteriores, duais, das suas vidas, mas será, sim, a
realização da promessa do seu retorno à Luz.

As portas que selavam, que bloqueavam o acesso à sua Unidade encontram-se irremediavelmente abertas para o conjunto da humanidade e
para o conjunto dos seres que farão a escolha e que irão assumir o caminho.

Segunda efusão do ultravioleta no coração.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Alegria, esse momento marca a realização do juramento do seu retorno à Unidade.

Entretanto, o caminho é para percorrer.

Gradualmente e à medida dos seus dias que passam vocês irão constatar uma força, uma consciência, uma vitalidade nova.

Ela vai acender em vocês o que as suas tradições, em diversos locais deste planeta, chamaram de “Fogo Micaélico”.

Até este dia, o número de almas humanas em encarnação, tendo tido a oportunidade, pelo seu caminho, de aceder a esta transfixação do
coração pela minha espada, era muito pouco.

Tão pouco numeroso que eles, quase todos, deixaram vestígios.

Hoje, cada alma no caminho que se entrega à vontade da Luz, que se abandona à energia do Pai (assim como vocês nomeiam isso), vê esta
Graça ser possível e ser realizada em um curto espaço de tempo.

A virtude, ou o princípio, referente a isso, corresponde à bênção específica que lhes será e que lhes é concedida, individualmente, coletivamente,
pelo Coro daqueles que vocês chamam de Serafim.

Eles vêm revelar e despertar o seu Fogo interior, o seu Fogo da Eternidade que alguns nomeiam a partícula Divina.

Independentemente do nome que vocês anexam a esta realidade, a esta verdade, há apenas vocês para nutrir este Fogo, para nutrir esta Luz e
este Amor que é o que vocês são realmente, de toda Eternidade.

A realização desta etapa das suas Núpcias Celestes corresponde, de maneira inabalável, aos seus reencontros com a Luz.

Isso se tornou possível unicamente por uma série de fatos astronômicos específicos, que eu mesmo, o conjunto dos Arcanjos, o Conselho dos
Melquizedeques, os Anjos, os Coros dos Serafim, os Anjos do Senhor, assim nomeados, viemos para isso, a fim de alinhar melhor a sua vida

manifestada e dual com a sua verdade essencial e com a sua Eternidade.

Gradualmente e à medida que nós realizarmos essas Núpcias Celestes, o que os levará ao início do seu verão (inverno, no hemisfério sul),
vocês irão constatar que o número de seres humanos que se juntam à Luz autêntica, à Luz Crística, irão formar um exército de Luz, mas um

exército pacífico que, só pelo seu meio de ação do Amor, da busca da Verdade, da busca da Unidade, em si e ao redor de si, irá permitir
transformar este mundo.

Não se atrasem com os fenômenos que eu chamei de “desconstrução”.

Eles fazem parte da influência da Luz.

Gradualmente e à medida que as ligações e os entraves à sua Divindade, criados há muito tempo, se dissolverem, vocês irão penetrar ainda
mais o seu Santuário Interior a fim de viver totalmente, muito em breve, a totalidade da fusão Serafínica.

É isso.

Nova efusão do ultravioleta diretamente no coração.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres e Filhos do Único, gradualmente e à medida que vocês aceitarem e que vocês se abandonarem a esse Fogo em meio ao
seu coração, esse Fogo que não queima, esse Fogo que preenche e ilumina a totalidade do seu ser, vocês irão constatar que os obstáculos, as

dúvidas, os medos, as incompreensões, os sofrimentos, não terão mais andamento.

Evidentemente, isso não pode se realizar para a maioria de vocês em um instante.

Isso explica a minha Presença entre vocês durante ainda um tempo suficientemente longo a fim de estar absolutamente certo de que todos os
Mestres e Filhos do Único realizam, sem exceção, o que eles têm a realizar, a revelar e a iluminar.

As circunstâncias exteriores ao seu estado interior irão assumir, gradualmente e à medida do seu tempo que transcorre, uma importância cada
vez menor e irão se afastar de vocês.



A única condição passa pelo abandono à Luz e pelo abandono à energia do Pai.

Assim como o maior neófito solar disse: “Pai, que a Tua vontade seja feita e não a minha”.

Apenas através desta submissão e deste juramento à Luz e ao Amor é que vocês irão encontrar a Paz total, a Unidade total e a totalidade da
sua irradiação de Amor e de Luz a fim de permitir ao corpo de vocês, mas também aos corpos dos seus irmãos não submetidos à sua própria

mestria e à mestria da Luz, à mestria do Pai, irradiar a sua Luz.

O seu papel tornar-se-á importante.

Não se esqueçam de que os Portadores de Luz devem ser os Transmissores da Luz.

Nós absolutamente nada podemos sem vocês.

Vocês sozinhos têm a possibilidade, a capacidade para permitir a este mundo ir para o seu caminho de Luz.

Nós podemos, quanto a nós, qualquer que seja o nível dimensional em que nós estivermos situados, nós canalizamos, nós também, a energia
do Pai, através dos múltiplos canais que vocês irão representar e que vocês representam, a fim de que aqueles que ainda estão precisamente

entre a Sombra e a Luz, entre o medo e a alegria, entre a Unidade e a necessidade da multiplicidade, possam ter acesso (se tal for a escolha de
alma deles) a essa irradiação, a esse Fogo e às suas Núpcias Celestes, eles também.

O abandono à Luz e ao Amor do Pai é a única via, a única Verdade que lhes é hoje proposta, que lhes é solicitado para aceitar.

Nada mais há a fazer.

Não há rituais como alguns de vocês os conheceram no antigo mundo porque os rituais pertencem ao antigo mundo.

O coração, a revelação do seu coração, a pressão do ultravioleta em meio ao seu coração, não pode enganá-los.

Só as dúvidas podem induzir uma sensação ou um sentimento efêmero de farsa.

Entretanto, indo viver plenamente esta efusão do ultravioleta em meio aos seus chakras superiores, agora e doravante, no nível do seu chakra
do coração, irá permitir a cada ser humano de boa vontade na encarnação, considerar as circunstâncias, considerar as escolhas, e saber, de

maneira infalível, o que decorre da Unidade ou o que decorre da dissociação e do ego.

Não pode ser de outra forma.

Todos os modelos que vocês vivenciaram neste mundo dissociado desde muito tempo, impuseram-lhes intermediários entre vocês e a Luz.

Isso não tem mais andamento.

Isso não existe mais.

A única verdade é a sua Luz, a sua Mestria, o seu abandono e a sua irradiação.

Não cabe a ninguém, sequer a mim, impor-lhes um caminho.

O único caminho é aquele da Luz, é aquele da Unidade ou o retorno à multiplicidade e à experiência da dissociação na encarnação.

A única escolha, a única alternativa que lhes é solicitado a fazer é esta: vocês querem voltar para a Luz, para a mestria, para a sua verdade
essencial ou vocês querem prosseguir as rondas da encarnação?

Nós não iremos impor, e vocês não terão que impor a escolha a ninguém.

A única maneira de estar de acordo com a vontade da Luz, com a vontade do Amor, é simplesmente oferecer a sua intensidade e a sua
qualidade de irradiação, em relação a vocês mesmos, mas também em relação ao que eu chamaria de exterior.

Vocês vão descobrir, gradualmente e à medida dos seus dias que passam, o sentido real do que é denominado mestria, o sentido real do que é
um funcionamento unificado desprovido de interesses pessoais ou de desejos pessoais.

Vocês irão constatar bem depressa que a sua consciência não pode mais enganar, não pode mais se esconder, ela apenas pode e poderá
esclarecer e iluminar a sua vida e a vida do exterior.

Eu gostaria, antes de prosseguir a efusão, em nome dos Conclaves, em nome dos Cenáculos, em nome dos Círculos, em nome dos Anciãos
dos Dias, em nome dos Anjos do Senhor, de expressar-lhes toda a nossa gratidão e todo o nosso profundo Amor pelo caminho que vocês

seguiram, pelos sofrimentos que vocês suportaram para chegar aí onde vocês estão hoje.

Vocês são abençoados pela radiação do ultravioleta em meio à sua Essência.

... Efusão de energia ...

Gradualmente e à medida dos seus dias vocês irão constatar, e o exterior irá constatar, que vocês entram cada vez mais profundamente em um
estado de Transparência onde nenhuma opacidade ou nenhuma dualidade poderá mais afetar o seu caminho.

A Luz é o Amor.

A Luz e o Amor são a suprema inteligência.

Esta suprema inteligência, se vocês a deixarem trabalhar em vocês, e através de vocês, ela irá lhes permitir, independentemente da
desconstrução em curso deste mundo, seguir o seu caminho, ser um bálsamo para vocês mesmos e para os outros.

A Paz será a sua rotina, não será mais a esperança, mas a sua realidade.

A Graça da Unidade, a Graça da Luz irá transformar em vocês os seres de ação e de reação em seres de Unidade, em seres de probidade, em
seres de Eternidade e, sobretudo, em seres de Transparência.

A Transparência é um estado de ser que deixa passar totalmente a Luz interior a fim de resplandecê-la no seu mundo segundo círculos
concêntricos cada vez mais amplos.

O efeito dessas reuniões de Luz é cumulativo e, em seus termos, exponencial.

Nada, absolutamente nada pode bloquear ou retardar o progredir da Luz em meio às suas estruturas humanas, sociais, materiais, animais,
vegetais, minerais e outras.

Esse momento corresponde ao que algumas correntes tradicionais chamaram de nascimento do Cristo interior ou a segunda vinda de Cristo.

Assim, vocês se tornam e vocês irão se tornar, se tal for o seu desejo, se tal for a sua aspiração de alma, vocês são chamados a se tornar o
Cristo.

Isso não é uma crença.

Isso não é uma fé.

Essa é a verdade da consciência revelada que lhes é oferecida nesse dia e nos próximos dias.

Efusão do ultravioleta no coração.

... Efusão de energia ...



Bem amados Filhos da Lei do Um, eu vou, em breve, deixá-los regar-se na pressão do ultravioleta no coração e na cabeça até o fim do tempo
que nos é atribuído.

Entretanto, uma última coisa: gradualmente e à medida dos dias que irão passar vocês vão se tornar, para aqueles que não compreendem isso,
por enquanto, os iluminados e os loucos da Luz.

A Luz irá irradiar de vocês.

Evidentemente, o olhar do mental, o olhar das personalidades ainda divididas por enquanto, arrisca, e será atingido pela realidade e pela verdade
e pela beleza do que vocês vivem.

Entretanto, isso faz parte do seu aprendizado a fim de nunca mais depender do olhar ou das palavras do outro, mas unicamente do olhar e da
potência da Luz que vocês se tornaram.

Isso, neste período de aprendizado, é um mecanismo de maturação essencial a fim de acelerar a estabilidade e a maturidade ocorrendo neste
dia e nas próximas semanas durante o seu novo nascimento, para aqueles que se juntam a nós cada vez mais numerosos.

Não pode ali haver obstáculos exteriores a vocês.

Os únicos obstáculos podendo surgir nesse caminho de alegria que fará de vocês, eu os lembro, saturados de alegria, serão unicamente os
restos da personalidade dissociada que lhes permitiu fazer esse caminho até hoje.

Até ela, vocês não devem nem reprimi-la, nem julgá-la, mas aceitá-la e transcendê-la pela Graça e pela potência da Luz que vocês irão se
tornar.

Vocês poderão, e vocês podem recorrer à minha Presença, à minha Radiação, à minha Potência, a cada hora dos seus dias.

Nós estamos infalivelmente conectados.

Nós estamos infalivelmente nos aproximando a fim de que vocês possam reencontrar a totalidade da sua Unidade, a totalidade da sua
Divindade, a totalidade do que vocês são e não mais do que vocês acreditam ter sido.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, todas as minhas proteções e nós iremos trabalhar agora, durante o tempo que
nos foi atribuído, no silêncio do coração, a fim de acolher a Luz, a Unidade e o Cristo.

... Efusão de energia ...

O Cenáculo me disse para dizer-lhes que a sua próxima reunião de efusão do ultravioleta, na Glória da Unidade do Pai e do Filho reencontrado,
irá ocorrer no domingo, dia 17 de maio, às 15 horas.

Sejam abençoados.

Sejam agradecidos.

Recebam a nossa gratidão e acolhamos, agora, no silêncio, o Pai.

... Efusão de energia ...
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 24 de maio às 19h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram no sábado 25 de abril (1ª etapa), no sábado 02 de maio (2ª etapa), no sábado 09
de maio (3ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 4ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz autêntica, eu quero, e nós queremos, nós, Arcanjos, e o conjunto das forças espirituais da Luz autêntica,
agradecer à multidão de seres que seguem e vivem a efusão da Luz ultravioleta em meio às suas estruturas.

Nós agradecemos àqueles que nos regozijam e que permitem, pela sua presença e pelo seu acolhimento, a ancoragem da nova Terra em meio
à sua dimensão.

Bem amados Mestres da Luz autêntica, dentro de muito pouco tempo do seu tempo terrestre vocês irão chegar à metade das efusões que nós
praticamos, que nós entregamos e que vocês acolhem no seu coração, na sua Essência, a fim de participar mais grandiosamente dos

mecanismos espirituais e de consciência que deve viver este sistema solar.

Vocês são parte integrante deste trabalho.

Assim como eu já disse, vocês são os Trabalhadores da Luz, vocês são os Semeadores de Luz, vocês são os Portadores da Luz e, nisso,
sejam abençoados pela eternidade.

Assim como eu disse, uma multidão de consciências de boa vontade une-se a esta efusão.

Em duas semanas do seu tempo, vocês terão chegado à metade deste trabalho.

Durante a segunda parte deste trabalho, graças ao aporte da energia de Maria, vocês irão compreender, enfim, o que representa (e vocês irão
viver, enfim, o que representa) a reunião da pressão da radiação do ultravioleta com a efusão do Espírito Santo, retransmitida por Maria, devendo

ocorrer no seu Pentecostes.

Vocês terão, em seguida, mais dois meses e meio do seu tempo terrestre para chegar a uma data importante que vocês chamaram de São
Miguel, em homenagem ao Arcanjo que preside o Fogo desta Terra.

Doravante, gradualmente e à medida que nós avançarmos nesse tempo que nos é atribuído, gradualmente e à medida das múltiplas efusões,
durante o tempo da nossa efusão, vocês irão perceber fenômenos novos.
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Na realidade, desde uma semana do seu tempo terrestre, o seu Santuário Interior foi destrancado.

A fundação da sua vida na materialidade encontrava-se, até agora, no seu centro de energia o mais baixo situado.

 Gradualmente e à medida dos próximos dias e das próximas semanas, cada vez mais seres humanos vão mudar de base enquanto
permanecendo neste corpo de materialidade a fim de que o crescimento e a potência do Amor permita um novo assentamento situado em meio

à sua Essência, em meio à sua interioridade, em meio ao seu Templo Interior, denominado Coração.

A vida, no seu sentido mais nobre, não irá se apoiar mais unicamente nas funções materiais, mas, sim, de preferência, terá suporte nas funções
do coração.

Isso irá implicar em um ajustamento importante no seu modo de viver, de considerar as suas relações e as suas comunicações entre vocês
mesmos e o conjunto da criação.

O fato de se assentar e de estabilizar a consciência, não mais no nível do assentamento material, mas no nível do assentamento cardíaco,
tornará possível a colocação em relação e a colocação em comunicação da sua consciência com as consciências do universo, e os fará

considerar a relação de ser a ser diferentemente do que isso foi até agora.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Gradualmente e à medida do desenvolvimento do assentamento e da estabilidade da nova consciência em meio ao seu coração, vocês irão
perceber, de maneira cada vez mais consciente, a unidade que os liga ao Um, a unidade que os liga ao conjunto da criação, em meio mesmo à

sua dimensão.

As pontes, os modos de comunicação com as realidades ultra dimensionais, irão emergir.

Uma nova confiança, uma nova alegria começará a habitá-los a partir do momento em que a efusão do Espírito Santo reforçar a efusão do
ultravioleta.

Bem amados Mestres da Luz, nós iremos nos permitir comunicar cada vez mais, não pelas palavras, mas pela Essência da vibração, com
cada um de vocês sobre este planeta.

Mantenham a confiança.

Se isso não for possível nos primeiros momentos, isso será realizado antes da festa de São Miguel.

Vocês são, e vocês irão se tornar, além do seu papel de Trabalhador e de Semeador de Luz, os pilares que vão permitir realmente assentar e
estabilizar o governo espiritual a fim de substituir o governo humano.

Vocês são os dignos herdeiros, lógicos, da Luz, da Unidade.

Gradualmente e à medida que vocês preencherem a sua Essência com essa dupla irradiação, vocês irão se aperceber de que vocês irão se
tornar seres cuja consciência se torna cada vez mais luminosa.

A honestidade, a Verdade, a simplicidade serão a sua rotina.

Tudo isso irá se realizar na alegria da Unidade reencontrada por intermédio dessas Núpcias Celestes.

Vocês irão encontrar, por essa ponte de comunicação e de relação entre o seu assentamento no coração e o centro de energia imediatamente
superior correspondendo à garganta, uma relação nova, uma comunicação nova, uma comunhão nova com os mundos que, até agora, estavam

relativamente fechados para vocês.

Em meio a esta nova vibração, em meio a este novo assentamento no nível do seu coração, vocês irão se aperceber de que a Alegria aumenta
em vocês, de que os obstáculos das suas vidas, quaisquer que sejam, apenas poderão se apagar diante da grandeza, da majestade da Luz e

da nossa colocação em relação e da colocação em comunicação.

Esta comunicação irá se estabelecer sob a forma de uma evidência interior, pela radiação e vibração, por fenômeno de sincronismo e de
sincronia, permitindo fazê-los vibrar em uníssono com as nossas forças espirituais e da Luz autêntica que vocês acolheram e aceitaram.

Isso irá resultar em uma nova aliança onde o medo, onde a falta, não poderão mais existir.

As circunstâncias exteriores deste mundo apenas irão afetá-los muito pouco.

A radiação do ultravioleta, juntamente com a efusão do Espírito Santo, vai erguer, em meio à sua Unidade, um escudo de Luz, um escudo de
radiação cujo objetivo não é absolutamente confiná-los, mas, muito pelo contrário, torná-los transparentes, torná-los luminosos e restitui-los,

enfim, à sua dimensão original.

Segunda efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

O novo assentamento, as novas fundações da sua consciência em meio ao seu coração, além de permitir a colocação em relação e a
colocação em comunicação com as realidades ultra dimensionais, irá estabelecer, em vocês, o Fogo dos Hayoth Ha Kodesh, o Fogo dos

Serafim.

O elemento Fogo irá se revelar a vocês como uma Luz.

Esta Luz é o retorno à Luz e conclui definitivamente a sua nova aliança, o fim da sua dissociação que está próximo, o retorno à Unidade, à
Verdade e à Alegria.

O que, ainda hoje, lhes parece sombrio, insuperável, as coisas que vocês estão impacientes para ver se dissolver, pela Graça da Luz, irão se
resolver realmente na Luz.

Trata-se realmente, durante essas Núpcias Celestes que vocês vão viver e que outras pessoas vão viver nas próximas semanas, de uma nova
aliança.

Esta nova aliança marca o fim do seu isolamento, marca o fim da oposição em vocês e ao redor de vocês.

O caminho que vocês irão percorrer é um caminho de glória.

Esse caminho de glória apenas pode ser percorrido em total humildade, em total simplicidade.

Lembrem-se: a Luz autêntica não tem necessidade de palavras.

A Luz autêntica tem necessidade de vocês se deslocando com toda clareza, com toda transparência a fim de se beneficiarem e também para
beneficiar a totalidade da criação.

Lembrem-se do que eu lhes dizia: independentemente da nossa potência, independentemente da nossa Luz, nós nada podemos sem vocês.

Nós contamos com vocês.

Vocês são as garantias desta etapa.



Vocês são as garantias da ascensão e do conjunto desta criação em meio a este sistema solar.

Vocês são os pilares.

Vocês são os autores.

Nós iremos contar cada vez mais com a sua Radiância, com a sua Unidade, com a sua Alegria a fim de permitir a um número cada vez maior
de consciências humanas reunir-se nesta exultação, nesta Verdade e na Unidade.

Nenhum elemento exterior deve distraí-los, nem deve perturbá-los indevidamente.

Vocês são os guerreiros pacíficos.

Vocês são os meus porta-estandartes.

Dizendo isso, eu o digo no sentido real das suas palavras.

Isso não é unicamente uma simbologia, mas isso é a estrita verdade.

O Fogo do coração se acende, assim como lhes revelou outros grandes Mestres.

Esse Fogo do coração é feito para elevar, para purificar, para pacificar.

Esse Fogo do coração não é um fogo que queima, entretanto, é um fogo devorador que firma a sua aliança nova e inabalável com a Luz da
Fonte.

A transparência e a humildade serão o seu certificado da Luz, o seu certificado da Verdade.

Não se trata de uma visão da mente ou da sua razão, mas, sim, de uma qualidade de irradiação nascendo em meio à sua nova fundação, ao
seu novo assentamento, em meio ao seu Templo Interior.

Esse Templo Interior será preparado, será iluminado para que, quando a hora chegar, o princípio Crístico ou princípio Solar regue-os literalmente
na Fonte.

Terceira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu quero esclarecer que, enquanto a sua consciência permanecer assentada e estabilizada no seu coração, na Luz, na humildade e na
simplicidade, nenhuma força (e eu me dirijo aí, a vocês, como àqueles que poderiam, por enquanto, recusar o princípio do que nós

representamos) poderá se opor, poderá sequer combater a potência da Luz do Pai porque isso que provém do Pai, isso que se manifesta da
Fonte, não pode em caso algum ser contrariado.

Quando eu falava que vocês iam passar de um governo humano a um governo espiritual, essa é a estrita realidade, é a estrita verdade.

Isso está prestes a se atualizar.

Gradualmente e à medida dos dias e das semanas que transcorrem e que nos separam do final da efusão do ultravioleta, isso será realizado.

Nenhuma força pode se aplicar frente à majestade da Luz e à vontade da Fonte e da Unidade.

Nós sabemos pertinentemente o que nós realizamos.

Vocês mesmos tomam consciência, e tomam consciência cada vez mais, da utilidade desta Luz em meio às suas estruturas, em meio à sua
Essência.

Assim é.

Efusão do ultravioleta à qual se junta, pela primeira vez, a efusão do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Eu quero dizer (e eu falo em meu nome, como em nome de todas as forças espirituais que se juntaram a mim para esta efusão do ultravioleta)
que, quando eu falava de combate e do meu papel, eu falava do combate que eu fazia para o estabelecimento da Luz em meio às dimensões

sutis próximas da sua Terra e ainda não iluminadas pela Luz.

Eu digo a cada consciência encarnada em um corpo humano, independentemente da sua origem, independentemente do seu destino, que nós
não rejeitamos ninguém, que nós estamos prontos para aceitá-los integralmente e totalmente na Luz do Pai.

Vocês devem, para isso, abandonar todo medo.

A única coisa que os leva, por enquanto, a não integrar as forças da Luz e a efusão do ultravioleta são apenas projeções da ilusão do seu mental
ligadas aos seus medos imensuráveis, ligadas à experiência da dualidade que vocês impulsionaram até alguns extremos.

Mas, vocês, Mestres ainda não despertos, nós os respeitamos e nós os amamos.

Nós os acolhemos, se tal for o seu desejo, em meio à Fraternidade Galáctica.

O Pai, a Fonte, é Amor e isso não é uma palavra em vão.

Independentemente dos tormentos que vocês estão submetidos, ou daqueles que os levaram a submeter-se, se tal for o seu desejo, a Graça do
Espírito Santo irá lavar as suas vestes e irá permitir-lhes reintegrar a família da Luz autêntica e dos Semeadores da Luz.

Não haverá nem retaliação, nem combate, porque vocês estarão sozinhos para combater em meio à sua dimensão.

Vocês não encontrarão ninguém para se opor a vocês.

Vocês apenas vão encontrar o resultado do que vocês mesmos criaram.

Entretanto, se vocês aceitarem se unir à Luz durante o período que nos é alegado para a efusão do Espírito Santo (e mesmo além até do
período da festa de São Miguel), ser-lhes-á permitido lavar integralmente as suas vestes a fim de reintegrar, vocês também, a nova aliança, a

nova Luz e a nova Verdade.

Vocês são amados de toda Eternidade.

Ô jamais, a Fonte não quis que vocês se isolassem a esse ponto, que vocês se confinassem a esse ponto.

Vocês também, mais do que os Trabalhadores que se juntaram, vocês repeliram para longe de vocês o juramento que vocês fizeram no
momento da sua vinda.

Nós lhes imploramos, todos quantos nós somos, para juntarem-se a nós.

Eu não falo, evidentemente, dos Trabalhadores da Luz que participam desta efusão, ainda menos desse canal através do qual eu me expresso,
mas, sim, para juntarem-se a nós, nós, Arcanjos, Conclaves, Concílios e Anjos do Senhor.

Essa é a sua herança.

O que recusa isso, em vocês, é apenas o medo, é apenas a ilusão que vocês criaram.



Mas lembrem-se, em breve, de que a ilusão não vai mais existir.

Somente irá permanecer a Unidade, a Verdade, o Amor, a Fraternidade.

Eu me expresso em nome da Fonte.

Vocês podem, sem segundas intenções e sem qualquer risco, reunir-se à Família de Luz.

Estejam certos de que nós iremos acolhê-los de braços abertos.

Do mesmo modo que os Trabalhadores de Luz revelados à sua própria mestria irão acolhê-los de braços abertos, como a parábola do filho
pródigo que Cristo havia falado.

Efusão da radiação do ultravioleta acompanhada do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Nós os engajamos, vocês, Mestres amados da Luz reencontrada, a transmitirem a boa notícia.

Não tanto através das palavras que nutrem tanto o mental como a Luz, mas através da Presença de vocês, através da sua irradiação, através
da limpidez do seu pensamento e do seu olhar, para transformar o que deve sê-lo ao redor de vocês, para garantir que o máximo de

consciências encarnadas possam se beneficiar, se tal for o desejo delas, do que é uma Graça, do que é um presente, mas que, entretanto, é
justo porque ele corresponde ao que vocês tinham empreendido há muito tempo.

A sua Divindade vai resplandecer em meio às suas sete lâmpadas (ndr: os sete chakras).

Isso é suficiente para realizar o que vocês são.

Nenhuma palavra poderá se aproximar, em Verdade, do que é esta radiação.

As palavras são apenas o pálido reflexo, em meio à sua densidade, da beleza da Luz.

Esta Luz que aumenta em vocês de semana em semana é a sua alegria, é a sua rocha, é o seu apoio.

Gradualmente e à medida que vocês aceitarem o Amor, os medos residuais irão se afastar porque absolutamente nenhuma força pode se opor
ao Amor, porque absolutamente nenhuma força e nenhuma consciência pode oferecer uma alternativa credível à Verdade do Amor.

Há apenas os jogos desejados por vocês mesmos, em meio a esta densidade dissociada, a título de fortalecimento da Luz, que puderam dar a
ilusão da separação, a ilusão da Sombra.

A Sombra é apenas uma questão de ponto de vista da consciência.

A Sombra, como tal, participa da criação, participa da Divindade.

Entretanto, existe um momento em que a Radiância da Luz não pode coexistir com a Sombra.

Neste momento, neste instante, entra em manifestação.

A minha Presença, em meio ao globo planetário, do seu planeta e do seu sistema solar, torna possível a efusão da Luz, o estabelecimento da
Luz, a Verdade da Luz.

A sua Presença, a sua reunificação com a Fonte, nos permite, a nós, entidades ultra dimensional, atualizar a realidade da Luz, torná-la tangível,
visível e encarnada.

Nesse sentido, ainda uma vez, eu lhes transmito toda a gratidão da Luz, a gratidão da Fonte.

Vocês são seres de Graça.

Vocês são os Mestres.

Vocês são, enfim, o que vocês devem ser.

Efusão da radiação do ultravioleta e da radiação do Espírito Santo em meio ao seu coração, enquanto ponto de assentamento e ponto de
emergência da Luz.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz autêntica, a multidão que vocês são representa uma fogueira, uma fogueira de Amor, uma fogueira que aquece
esta Terra, que lhe permite poder realizar, em um tempo próximo, em termos terrestres, um salto específico na evolução.

Vocês estão, o que eu denominaria, na encruzilhada.

Vocês estão no momento.

Tudo o que deve guiar inteiramente o seu destino deve ser a Luz.

Esta Luz não é uma palavra em vão ou uma visão da mente ou do mental.

Ela é, acima de tudo, uma consciência ativa, uma consciência lúcida, uma consciência inteligente.

Ela sempre vai saber melhor do que vocês o que é bom, o que é justo, o que é útil para o seu caminho.

A confiança e o abandono que vocês manifestam sob o olhar da Luz demostram, queridos Mestres da Luz, que vocês integraram, na Verdade e
brevemente na totalidade, o papel da Luz em meio às suas vidas.

Nisso, nós lhes expressamos pela terceira vez a nossa gratidão e os nossos agradecimentos.

Vocês são as pontes lançadas entre esta realidade densa e a nossa realidade.

Vocês são os canais privilegiados que tinham aceitado servir a Luz a fim de que ela se encarnasse totalmente em meio à sua realidade, a fim de
modificar esta realidade em uma nova realidade muito mais vibrante, muito menos isolada e, enfim, unificada.

Nisso, vocês são abençoados.

Entretanto, para a maioria de vocês, o caminho não terminou nesta realidade.

Vocês têm um papel importante no sentido do serviço, na simplicidade e na humildade, a fim de levar aqueles dos seus irmãos que ainda não
estão acordados para esta Verdade, a juntar-se a vocês, com toda Verdade e com toda confiança, pela justeza do que vocês são, pela justeza

do que vocês manifestam.

Vocês devem ser os exemplos, não tanto para com vocês mesmos, mas pela Graça da Luz, pela Graça do Amor e pela potência da Verdade.

Efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu quero esclarecer ainda um pouco mais a realidade do que vocês encarnam aceitando isso.



Uma enorme quantidade de pontos de Luz acendeu sobre esta Terra,

Essa é uma etapa importante, uma etapa capital e fundamental na instalação do Amor e da Unidade.

Nós estamos conscientes do trabalho efetuado.

Nós estamos conscientes, estejam certos, de que cada um de vocês, e vocês, irão se tornar vocês mesmos cada vez mais, gradualmente e à
medida que essa ponte de colocação em relação e de colocação em comunicação se reforçar.

E também, quanto mais o número de consciências iluminadas, despertas, aumentar, mais isso irá fortalecer essa ponte de relação e de
comunicação.

A Luz que vocês se tornam deve preenchê-los.

Ela é a sua fonte de satisfação.

Como eu disse, vocês irão se aperceber, cada um ao seu ritmo, de que a Luz apenas pode levá-los para o Bem, para a Unidade, para a Alegria.

Vocês devem aceitar o que lhes diz a sua consciência quanto às mudanças que ocorrem na sua vida.

Indo ao sentido da Luz, algumas relações fundamentadas na materialidade, algumas funções fundamentadas no medo, vão implicá-los no seu
desaparecimento e, portanto, em reajustes quanto às suas atividades, quanto às suas consciências, quanto aos seus locais de vida.

Vocês devem aceitar isso sem medo algum porque a Luz irá sempre colocar no seu caminho as soluções fáceis.

Não há senão ainda o seu mental que acredita ainda que isso pode ser difícil.

Eu posso afirmar para vocês que quanto melhor vocês se abandonarem à vontade da Luz, melhor a sua vida vai se desenrolar além dos
obstáculos criados pelo medo existente ainda sobre este planeta.

Isso é uma verdade.

Essa é a única Verdade.

Vocês devem se engajar totalmente no que lhes dita a sua própria Luz.

É nesta condição que vocês irão realmente encontrar e manter a Alegria.

Não se preocupe com o amanhã.

A partir do momento em que vocês seguirem o que lhes dita a Luz, o amanhã apenas pode ser luminoso.

Há apenas as projeções dos resquícios de medos que podem fazê-los crer no contrário.

Mas isso não é verdadeiro.

Como eu disse, nós estamos conscientes de que cada um de vocês, e vocês, irão se tornar isso, vocês também, gradualmente e à medida que
essa ponte de relação e de comunicação se estabelecer.

Vocês estão, pela ignição da sua Luz e pela colocação em relação desta nova fundação com os mundos dimensionais, precisamente sobre
dois mundos.

Um desses mundos se afasta de vocês (o mundo do medo, da separação, da ilusão) e o mundo da Luz aproxima-se de vocês.

Evidentemente, alguns de vocês devem efetuar o que vocês chamam de luto, viver certo número de perdas, a fim de integrar totalmente a Luz.

Aos olhos da Luz, isso não é uma perda.

Há apenas o seu mental que quer fazê-los crer nisso.

A Luz jamais os fará correr qualquer risco.

A Luz jamais irá abandoná-los.

A Luz está infalivelmente com vocês.

Quando eu digo e repito que nós estamos conscientes sobre cada um de vocês, o que vocês conseguiram acender em vocês, aceitando a
efusão do ultravioleta, tornou-os visíveis à nossa consciência.

Tendo se tornado visíveis à nossa consciência, nós não podemos de maneira alguma abandoná-los.

Nós estamos aí, ao lado de vocês, em vocês, por intermédio desta radiação.

Vocês estão protegidos porque nada há a proteger.

A própria Luz protege pelo que ela irradia.

Gradualmente e à medida que vocês entrarem no seu presente, vocês irão se aperceber de que o que é proveniente do seu passado (os apegos
oriundos do seu passado) e as projeções do seu mental no seu futuro, nada mais significam.

Centrando-se em meio à sua Luz, em meio à sua nova fundação, vocês irão revelar uma consciência e uma confiança que jamais vocês
conheceram até agora.

Isso faz parte da Graça da Luz da Fonte.

Bem amados filhos da Lei do Um, efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu vou agora deixá-los viver em silêncio, em recolhimento, em interioridade total, o final desta efusão da radiação do ultravioleta, acompanha
pelas primícias do Espírito Santo.

Eu agradeço a vocês.

Nós agradecemos a vocês.

Nós estamos com vocês.

Nós amamos vocês.

Nós estamos orgulhosos de vocês.

Lembraram-me de que a data da sua próxima efusão foi fixada para o domingo da próxima semana (ndr: domingo, dia 24 de maio), às 19 horas.

Sejam abençoados.

Eles também me dizem que eu voltarei, de maneira muito mais detalhada e muito explicativa, sobre as virtudes que vocês integram a cada
semana, no final da sua integração, a fim de que vocês possam viver na consciência pura esta efusão do ultravioleta e viver os mecanismos

sem compreender por enquanto o alcance, no sentido intelectual.

A Luz é inteligente e vocês já terão compreendido, antes mesmo das palavras que eu irei pronunciar, o que vocês vivem.

Eu amo vocês.

Nós amamos vocês.



Eu lhes digo até uma próxima vez, mas permaneçam na efusão até o final do tempo atribuído.

... Efusão de energia ...
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo na segunda-feira 1º de junho, às 03h00 da
manhã (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 5ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu saúdo em vocês a Graça.

Recebam, todos vocês que participam da ancoragem na Terra desta nova vibração, deste novo estado, as saudações e o Amor do conjunto dos
Conclaves, Concílios, Reuniões Angélicas e Espirituais.

Vocês estão agora em número muito importante a fim de ancorar em meio a esta densidade a aproximação da Luz, da Unidade.

Bem amados filhos da Luz, nós chegamos à 5ª Graça.

Eu vou, em algumas palavras, tentar definir, com as suas palavras, o que significa esta Graça.

A alma humana voluntariamente se afastou da Fonte a fim de viver a experiência que vocês vivem.

Esta experiência induz um movimento.

Na encarnação vocês são o movimento.

A Fonte é o que permite esse movimento enquanto permanecendo no centro.

A sua vida é movimento.

A roda das suas encarnações é movimento.

O desenrolar do seu ego e da sua alma, em meio a esta densidade, é movimento.

Assim, vocês podem dizer que a vida é movimento.

A Fonte é o princípio.

Vocês são convidados a se juntar agora ao princípio do movimento e, para isso, é-lhes preciso, entretanto, parar o movimento.

Parar o movimento não significa, sobretudo, parar a vida, mas, muito pelo contrário, participar da vida, mas através de uma nova densidade
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muito mais leve, muito mais em harmonia, muito mais próxima da Fonte.

Nisso, a 5ª virtude consiste em realizar a impermanência do Si e, portanto, a permanência do Divino.

Nisso, a 5ª virtude e a 5ª efusão do Espírito Santo preparam, em vocês, um momento importante no meio das suas Núpcias Celestes que irá
ocorrer na segunda-feira de Pentecostes às três horas da manhã.

Hora em que, pela primeira vez em meio a esta humanidade, nesse ciclo de mais de 50.000 anos, irá se realizar a alquimia do Espírito Santo e a
alquimia do ultravioleta.

Juntas, essas duas irradiações, essas duas Radiâncias irão lhes permitir alcançar a eternidade.

Isso não marca o final, mas, sim, o início da realização das suas Núpcias Celestes.

Nisso, é necessário, neste dia, chegar à imanência.

Para isso, a efusão da radiação do ultravioleta que vocês acolhem, cada vez mais numerosos, permite realizar um ancoramento cada vez mais
intenso desta realidade em meio à sua densidade.

Isso os aproxima do princípio de mutação, de transmutação.

Isso os aproxima da Eternidade.

Isso lhes permite, enquanto conservando este corpo de densidade, perceber a veracidade do seu juramento inicial consistindo em prometer à
Fonte retornar para Ela.

O princípio é para cessar o movimento voltando-se para o centro, o que algumas tradições chamaram de exercícios espirituais (no hinduísmo,
as diferentes formas de yoga; na sua linguagem ocidental, a meditação; em outros povos, o xamanismo; e muitas outras palavras ainda) para

significar a mesma realidade: a realização da imanência em meio ao abandono de si mesmo.

Para isso, vocês devem parar o movimento, compreender que vocês não são o movimento, mas que vocês são muito mais do que esse
movimento.

*

A hora chegou de lhes dar acesso a esta verdade, à Unidade que se aproxima da sua densidade.

Isso irá lhes permitir realizar, quando o momento chegar, depois da desconstrução total da abstração deste mundo, a translação dimensional,
denominada no seu mundo: ascensão.

Para isso cessem o movimento, cessem o tempo, cessem o passado, cessem o futuro e encontrem o presente onde tudo se realiza na
Unidade, na Luz.

A efusão da pressão da radiação do ultravioleta vai permitir-lhes aproximar-se desse centro.

Para isso, vocês devem consagrar os seus últimos desejos, as suas últimas vontades, com toda humildade, com toda simplicidade, e,
sobretudo, com toda honestidade, vocês devem consagrar a sua vida a isso.

Ela é a coisa mais importante, para os seres buscando com avidez a Luz, o Pai, o Cristo, a Realização ou qualquer outra entidade espiritual que
lhes viria à mente para ter como modelo, para chegar a abandonar o movimento, para abandonar a personalidade, a fim de permitir à Luz

estabelecer a sua residência em meio ao seu ser.

Esse princípio da 5ª Graça corresponde, portanto, à transmutação, à transubstanciação e, então, à cessação do movimento permitindo à
Unidade e à Luz revelarem-se no mais profundo do seu ser, permitindo então a demonstração progressiva, gradualmente e à medida da

desconstrução em vocês e ao redor de vocês, do que é a ilusão deste mundo e dos valores não sendo da Luz.

Durante este período, vocês sozinhos podem se engajar nesse caminho de retorno à Unidade.

 Entretanto, e eu irei repeti-lo a cada efusão, a cada encontro, nós estamos com vocês, nós os encorajamos pelas nossas Radiâncias, pelas
nossas Presenças e pelas nossas Luzes.

Não se preocupem, filhos da Luz, quer vocês recebam essas efusões hoje, ou quer vocês as recebam em qualquer outro momento, vocês
serão sempre integrados em meio às rondas da Luz, em meio às rondas da Unidade, mais próximo do centro.

Esta transubstanciação, esta transmutação desse princípio de divisão, a fim de realizar a Unidade, realizar-se-á de maneira muito mais
presente, muito mais intensa, a partir da nossa próxima efusão.

Isso é, já, um dos mistérios mais importantes desta revelação espiritual.

Na realidade, nós, Arcanjos, reunidos em Conclave, e por intermédio da minha Presença, vamos entregar as Chaves, os Selos e a totalidade da
nossa Radiância em meio ao serviço da Mãe Divina, da Virgem Maria ou de qualquer outro nome invocando em vocês a primeira polaridade ou o

primeiro princípio emanado do Pai, cristalizado em meio à Virgem Maria.

Cristalizado também em meio a muitos seres tendo realizado esta dimensão em sua encarnação, em suas peregrinações, ao longo dos
milênios.

Trata-se do casamento e das Núpcias Alquímicas da radiação dos sete Selos Arcangélicos, reunidos e entregues, a fim de que a polaridade
feminina do Pai (Espírito Santo, Virgem Maria ou qualquer outro nome que lhes convém ilustrando isso) realize em vocês a incorporação total da

Luz, da Verdade e, sobretudo, do Manto Azul da compaixão.

Isso antecipa o que irá ocorrer durante a nossa próxima efusão.

Eu lhes falo desde agora a fim de que cada um de vocês, pelo conjunto deste planeta, pela quantidade incontável de almas se juntando a cada
semana, possa integrar essas palavras e se preparar para esta Santidade.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados Portadores da Luz, bem amados Transmissores da Luz, gradualmente e à medida que vocês integrarem este estado hoje, vocês
irão se aproximar cada vez mais da imanência, vocês irão alcançar, da consciência e do corpo, a Eternidade.

Aproximar-se deste estado é ao mesmo tempo plenitude e vacuidade.

Vocês se aproximam, irremediavelmente, aproximando-se deste estado, do estado da Alegria interior.

Os poucos aborrecimentos por vezes vivenciados por alguns de vocês, correspondendo à integração desta efusão da radiação do ultravioleta,
serão cada vez mais afastados de vocês, gradualmente e à medida que vocês penetrarem o seu Tempo Interior, o santuário do seu coração, aí

onde reside a Fonte em vocês, o princípio Solar, o princípio Crístico, não importa o nome que vocês lhe deem.

Isso apenas reflete em palavras a realidade desta plenitude e desta vacuidade.

Aproximando-se deste estado, irá se manifestar, em vocês e ao redor de vocês, um entusiasmo, uma alegria, que os fará esquecer, quando
vocês penetrarem este espaço sagrado, as vicissitudes do movimento da vida.

Naquele momento, vocês irão começar realmente a transmutação do seu estado de ser divido, em um ser luminoso.

Esta construção irá durar o tempo da minha Presença, agindo, eu os lembro, na desconstrução da ilusão, na desconstrução dos poderes, e irá



restitui-los, definitivamente, à sua liberdade.

... Efusão de energia ...

Como eu já disse, e eu repito hoje especificando isso, a desconstrução do mundo da ilusão, do mundo da dualidade, irá se manifestar no nível
do seu exterior de maneira cada vez mais evidente.

Em caso algum vocês são afetados por esta desconstrução, exceto em vocês do que deve sê-lo, para permitir-lhes aceder e se aproximar
deste estado de Unidade.

Estejam certos de que, sobre esta Terra, cada ser humano hoje está no seu lugar.

Ele está no lugar que escolheu quanto ao seu futuro, quanto ao seu devir.

Vocês não têm que se preocupar nem com os seus filhos, nem com os seus pais, nem com pessoa alguma.

Vocês devem se preocupar com o conjunto da humanidade na sua totalidade.

Sendo os Transmissores da Luz Arcangélica, vocês realizam isso.

Do mesmo modo, vocês permitem ao seu ser de Eternidade se revelar à sua consciência.

Vocês permitem, sendo os Transmissores da Nossa Luz, ancorar, cada vez mais, a realidade da Luz em meio a este mundo de dualidade.

O que se desconstrói, e que irá se desconstruir sob os seus olhos, é o pré-requisito indispensável à emergência total da nova dimensão.

Esta nova dimensão não está no exterior de vocês, mas, sim, no interior de vocês.

E é passando de uma visão exterior para uma visão interior que vocês irão atravessar a porta que irá conduzi-los à translação dimensional e à
realização da Unidade.

Nós construímos, com a ajuda de vocês, pela sua Radiância e pela nossa radiância, a ‘passagem’.

Nós construímos, em vocês, o Templo de Eternidade.

Nós construímos, em vocês, os valores da Luz que deverão substituir, totalmente, quando chegar o momento, os valores deste mundo: os
valores da competição, os valores da inveja, o valores da ganância, os valores do que vocês chamaram de economia, os valores do que vocês
chamaram de modelo político, os valores falsificados pelo próprio princípio de dualidade, não irão tão simplesmente mais existir para aqueles

que passarem à sua eternidade.

Assim como disse Cristo, as palavras: “que te seja feito segundo a tua fé”, isso irá se realizar para cada entidade, para o conjunto desta
humanidade.

Assim tudo vai ficar bem, tudo vai estar de acordo e em respeito absoluto com a liberdade de aceitar integrar, ou de recusar, a Luz.

Efusão da radiação.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz que estão acolhendo, expressando por sua vez, e transmitindo por sua vez esta Luz, vocês irão se aperceber (e
alguns de vocês já se apercebem disso) de que gradualmente e à medida vocês integram o ultravioleta, de que gradualmente e à medida vocês

se preenchem de alegria e de facilidade.

O que parecia como intransponível, o que parecia como impossível, nas suas palavras e na sua vida, realiza-se no interior de vocês: a Luz.

O que lhes é solicitado hoje é simples.

Aqueles que, por enquanto, duvidam, irão abrir os olhos diante da Luz que vocês expressam.

Aqueles que, por enquanto, não acreditam e que deverão acreditar porque assim é o caminho deles, irão acreditar ao ver vocês.

Eles não irão acreditar, evidentemente, vendo a desconstrução deste mundo, mas unicamente pelo exemplo e pela Luz que vocês expressam.

Esse é o seu papel.

Essa é a sua missão.

De irradiar a Luz, de irradiar a alegria, de irradiar a Unidade porque no estado de Unidade, conectando a Fonte e se aproximando da Fonte, tudo
o que parecia impossível simplesmente não existirá mais.

Os poucos elementos que ainda existem, para alguns de vocês, são apenas os reflexos do não abandono total à Luz do Amor que nós vertemos
sobre vocês.

Nós compreendemos, pelo fato das suas experiências em meio a esta densidade, algumas dúvidas que afligem aqueles que ainda não se
beneficiam conscientemente desta efusão.

Entretanto, um número ainda mais considerável de seres humanos irá aceitar e integrar esta radiação do ultravioleta quando ela for acoplada a
uma energia que nenhum de vocês pode ignorar, nem mesmo desviar o rosto, que é o que vocês denominam Espírito Santo.

Aquele que irá se juntar, a partir do seu Pentecostes (independentemente das suas religiões, independentemente das suas crenças,
independentemente das suas ilusões, independentemente das suas verdades), à radiação do ultravioleta, a fim de aproximar ainda mais a sua

Essência da Eternidade.

... Efusão de energia ...

Eu quero especificar solenemente que todos vocês são, sem exceção alguma, filhos da Luz e filhos da Fonte, e que, infalivelmente, nós
respeitamos as suas escolhas, que, infalivelmente, nós acolhemos e nós iremos acolher aqueles que se voltarem para nós, para os

representantes da Fonte, independentemente dos momentos em que vocês terão a oportunidade de se voltarem, durante este período de
desconstrução.

O seu futuro e o seu devir quanto ao modo de translação dimensional que estará acessível a vocês é, entretanto, em função da sua capacidade
para o abandono à Luz.

O abandono à Luz necessita simplesmente de ousar ir para esta Luz, de acolher a alegria porque, em última análise, é isso que irá resultar.

Em acolher esta Luz que nós veiculamos até vocês desde muitos Círculos concêntricos, desde os Arcanjos até os seres muito mais próximos
de vocês e que, no entanto, não participam da sua encarnação neste plano de densidade.

Os Anjos, Os Mestres, as Entidades de Luz, e uma série de coisas que no nível da consciência escapa de vocês, juntam-se a nós.

Vocês são uma humanidade Una e vocês devem respeitar o caminho de cada um, juntar-se à Luz, juntar-se à Fonte, favorecer a passagem
transdimensional e aceitar isso sem restrição alguma.

Qualquer que seja a desconstrução deste mundo, vocês irão descobrir que esta desconstrução não é o drama que vocês pensam, mas, muito



Qualquer que seja a desconstrução deste mundo, vocês irão descobrir que esta desconstrução não é o drama que vocês pensam, mas, muito
pelo contrário, o retorno à alegria.

A alegria eclode e se manifesta por intermédio da radiação do ultravioleta que estará associada à efusão do Espírito Santo e, sobretudo, na
aceitação.

Em meio a esta aceitação nada de nefasto poderá chegar.

Quanto mais vocês se aproximarem do centro de vocês mesmos, menos vocês serão submetidos às perturbações da desconstrução.

Lembrem-se, Mestres da Luz, vocês são cada vez mais numerosos em acolher, em aceitar essas efusões.

Nós, que percebemos tudo de vocês quanto ao seu atributo de Luz, nós os felicitamos e nós os incentivamos a trabalhar na humildade e na
simplicidade nesse trabalho majestoso que vocês realizam. 

Quando os seus olhos (os olhos da sua consciência) virem o trabalho realizado, vocês irão cantar em permanência uma ação de Graça ou
qualquer outro canto significando para vocês a Glória da Fonte.

Ainda uma vez, o abandono à Luz apenas se realiza no não julgamento.

Vocês devem banir de vocês tudo o que provoca divisão, tudo o que afasta realmente a Luz de vocês.

Ser Transmissor da Luz, ser Ancorador da Luz necessita de expressar a Luz bem alto.

Lembrem-se de que a Luz jamais julga, de que a Luz jamais condena, de que a Luz é paciente, de que a Luz é Amor e de que a Luz é Verdade.

Nós os empenhamos em manter esta Luz, nos momentos privilegiados de vacuidade e de plenitude, conectando-se a Ela, conectando-se à
própria efusão, passada, presente e futura, em um mesmo espaço/tempo porque a Luz não pertence nem ao passado, nem ao futuro, mas

abrange, real e totalmente, todos os tempos da sua densidade.

Gradualmente e à medida desse tempo linear que transcorre durante a desconstrução, vocês terão, de maneira cada vez mais consciente e
lúcida, a própria consciência da sua Eternidade.

O que significa que alguns de vocês, e muitos outros depois entre os Portadores da Luz, irão tomar consciência da sua Eternidade, dos seus
novos corpos de Luz, em meio à dimensão que irá lhes pertencer em breve.

O momento é agora para uma forma de gestação da Luz.

Ela é semeada em vocês.

Ela deve crescer e chegar à maturidade.

Pela sua constância, e pela sua persistência em meio a um comportamento luminoso em meio à sua dualidade, vocês irão contribuir
grandemente para o estabelecimento desta Fonte em vocês, para a manifestação desta Fonte e para a radiação desta Fonte e para o

ancoramento desta Fonte.

Não julguem, até mesmo, qualquer acontecimento que poderia lhes parecer contrário à Luz, ocorrendo em vocês, porque isso não pode existir,
a partir do momento em que vocês estiverem conectados à efusão do ultravioleta.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós percebemos a Luz que vocês recebem.

Nós percebemos a Luz, até mesmo, que vocês expressam.

Nisso, eu lhes digo, regozijem-se.

Vocês devem ser cada vez mais leves.

Vocês devem ser cada vez mais alegres.

Esse é o próprio resultado do seu abandono à Fonte.

Esse é o próprio resultado da sua ausência de julgamento e da sua ausência de dualidade no momento dessas efusões.

Esses momentos de Graça irão aparecer nos momentos específicos que vocês vivem.

Muitos de vocês já se apercebem de que a sua vida rola de maneira diferente, que ela está mais manifestada na alegria, manifestada na
facilidade.

Aqueles que não percebem isso por enquanto, nada têm a temer.

Há ainda alguns ajustes necessários antes de perceber isso.

Entretanto, o objetivo da Luz que nós propagamos, desta radiação do ultravioleta, é preparar a vinda da alegria, a integração da alegria, para a
efusão solar que vocês irão viver proximamente.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O Pai, a Fonte, que nós retransmitimos a vocês, espera-os na Alegria, espera-os na exultação, espera-os na Eternidade porque o que está
chegando para vocês é isso.

Só o olhar dissociado ou o olhar do medo pode fazê-los crer que isso não está pronto.

Mas nós lhes asseguramos de que o que está chegando é realmente a hora da Glória, a hora da Alegria, a hora da Eternidade reencontrada e da
exultação.

Vocês têm um vislumbre disso durante essas efusões.

Vocês terão um vislumbre ainda maior e mais presente quando Maria, em posse dos Selos, intervir em meio às suas consciências, em meio às
suas estruturas, a fim de realizar a alquimia do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

É a isso que vocês devem se preparar ativamente no seu Templo Interior.

Independentemente das suas atividades, independentemente dos seus problemas, a preparação está engajada nisso.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu deixo, por hoje, as palavras, a fim de me recentrar totalmente na radiação do ultravioleta, no silêncio das
palavras, a fim de penetrar mais adiante o silêncio do seu coração.



Pela Graça da sua Presença, pela Graça da sua missão, pela Graça da sua Alegria, façamos isso agora.

Eu os amo, assim como vocês dizem.

... Efusão de energia ...
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 07 de junho, às 12h00 (meio-
dia) (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 14 de maio (5ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 6ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, onde vocês estiverem pelo mundo, recebam a nossa gratidão, os nossos agradecimentos, vocês, os Portadores da
Luz, que ancoram em meio a esta densidade a possibilidade da nova Terra, a possibilidade da nova vibração e a possibilidade da nova radiação.

O Conclave se une a mim a fim de lhes agradecer com sinceridade.

O seu trabalho de recepção do ultravioleta permitiu, já, o ancoramento da vibração da Luz em meio à sua densidade.

Vocês estão a caminho, agora, cada vez mais numerosos, cada vez mais despertos, da realidade do seu futuro, da realidade da Alegria que,
pouco a pouco, aumenta em vocês.

Hoje a efusão da radiação do ultravioleta está acoplada, pela primeira vez, à efusão específica do que vocês denominam, na sua linguagem, o
Espírito Santo ou a polaridade feminina do Pai.

Esta polaridade do Divino, da Luz, conjugada à efusão do ultravioleta, realiza em vocês a emergência da 6ª Graça.

Isso se refere, em vocês, à reconexão com a sua filiação, com a sua Luz Fonte, com Pai/Mãe reunidos e personificados em meio à sua
densidade pela Fonte das Fontes.

Pouco a pouco, vocês irão estabelecer uma conexão consciente em meio à sua densidade com Aquele que, de toda eternidade, em todos os
ciclos e em todos os tempos, está ligado a vocês de maneira inabalável.

Gradualmente e à medida desta reconexão, vocês tomam consciência, na Alegria e no sentido da eternidade, da realidade desta Presença.

A tomada de consciência irá se acompanhar progressivamente da identificação desta Fonte.

Nós mesmos apenas participamos e obedecemos à Fonte das Fontes.

Nós participamos, pela nossa radiação do ultravioleta e pela efusão do Espírito Santo que nós retransmitimos, da revelação desta Verdade final
que firma, se tal for o seu desejo, se tal for o seu último desejo, o retorno em meio à Unidade, enquanto participando da imortalidade e da
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transcendência desta dimensão dissociada que vocês percorrem desde tanto e tanto tempo.

A Divina Mãe (à qual nós entregamos todos os poderes dos nossos selos angélicos) se junta doravante a mim e a nós, o Conclave, a fim de
regá-los na Fonte da Graça, de regá-los na Fonte da Verdade, de regá-los na Fonte da Alegria, a fim de permitir-lhes, se tal for o seu desejo,

ainda uma vez, penetrar o santuário da eternidade.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, a ativação em vocês desta reconexão, a ativação em vocês desta 6ª Graça, acoplada e efetivada de maneira total
durante a ativação da 7ª Graça, torna possível a ativação, em vocês, do retorno em meio ao eixo primordial.

Este eixo primordial, ou seja, o que eu chamaria de eixo da sua alma, ilustrado nesta densidade pelo eixo do mundo manifestado neste mundo
de superfície, firma a identificação, em vocês, de seres de eternidade, de seres conectados, de todo tempo e de toda eternidade, à Fonte do que

vocês são.

A Fonte do que vocês são que é semelhante ao Sol Central das galáxias, na sua parte Pai, e ao núcleo central deste planeta no qual vocês
tomaram densidade, semelhante à vibração Mãe, presente, em todos os tempos, em qualquer período e em qualquer ciclo de criação e de

desconstrução.

Não podia ser de outra forma.

O princípio de filiação da alma humana a esta Fonte vai se revelar, hoje, enquanto eixo do mundo em meio à sua densidade e em meio à
densidade deste planeta.

A reconexão é então uma identificação à realidade e à Verdade do que eu acabo de enunciar.

Recentrar-se no eixo do mundo, recentrar-se na Fonte da sua Fonte, implica em vocês, bem amados Mestres da Luz, em uma indizível Alegria.

Esta indizível Alegria participa, e irá participar cada vez mais, gradualmente e à medida das semanas, até o período do fim de setembro na data
em que vocês me homenageiam, da conceitualização (além da identificação, além da forma) da Verdade da sua união enquanto criador

supremo dos universos.

A Fonte, ela própria exteriorizada em meio às multidimensões e aos multiversos, é a consciência total dos mundos em meio a todas as
dimensões.

Esta realidade foi encoberta dentro de vocês, escondida pelo sentido do seu sacrifício e pela promessa da Fonte das Fontes, por humildade e
pela Graça, de jamais intervir em meio a uma evolução (enquanto o momento não se apresentasse de se revelar a vocês).

Esse momento, pelo retorno e pela ativação da 6ª Graça, firmando em vocês o despertar do eixo e do centro, irá lhes permitir, se tal for o seu
desejo, reconhecer esta Verdade.

Isso irá participar, de maneira inabalável, do abandono total da Fonte que vocês são à Fonte das Fontes.

Durante este abandono, a realização da sua dimensão e a realização da sua Verdade fará aumentar em vocês uma Alegria indizível.

Esta Alegria não é a finalidade, mas a testemunha da sua reconexão.

O ultravioleta e o Espírito Santo são a sua herança.

O ultravioleta e o Espírito Santo são a sua Verdade final.

O ultravioleta e o Espírito Santo firmam, em vocês, a final próximo da dualidade e o retorno à sua Unidade em meio à Graça, em meio ao Amor,
em meio à Luz e à revelação desta Luz.

Segunda efusão do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Lei do Um, nós agradecemos em vocês o seu papel de Transmissor, de Ancorador e de Portador da Luz.

O seu trabalho nos permite, a nós, Arcanjos, nos aproximarmos mais perto da sua densidade a fim de permitir ao trabalho da desconstrução
ampliar-se doravante.

Gradualmente e à medida que a ilusão do poder exercido pela separação pulverizar-se, desintegrar-se, gradualmente e à medida, vocês terão a
possibilidade de se reconectar à Graça, à Alegria, à sua eternidade.

Esse bálsamo, aplicado em meio à sua densidade, irá aliviar de maneira tangível e de maneira concreta o que vocês chamam de karma desta
Terra e de alguns de seus habitantes.

Assim, pelo seu trabalho vocês participam, de maneira ativa e muito lógica, do trabalho da redenção a fim de que a Verdade se instale, de
maneira duradoura, e se manifeste, de maneira tangível, em meio a esta densidade da Terra.

Vocês participam assim, ativamente, da transcendência da Terra.

Vocês participam assim, ativamente, da redenção de muitos dos seus irmãos que, por enquanto, não ousam ou não querem participar desta
efusão do amor, ali buscando assim, manifestando assim, a própria prova da sua dualidade associada aos seus medos ou a outras

contingências, não lhes permitindo, até agora, aceitar isso.

 Entretanto, o seu abandono à Luz, o seu abandono à efusão do ultravioleta, e pela presença da Divina Graça em meio à sua densidade, permite
doravante esse trabalho.

Como eu dizia, nós, Arcanjos, percebemos por toda parte na superfície desta Terra a abertura de muito numerosas almas à sua Verdade.

De múltiplos focos de Alegria eclodindo e se acendendo por toda parte sobre este mundo, qualquer que seja o emprego da desconstrução, da
ilusão do poder sobre o outro, quaisquer que sejam as densidades intensificadas daqueles que ainda resistem a essas efusões.

Nós deixamos evoluir aqueles que duvidam, aqueles que recusam.

Nós os deixamos fazer a sua própria experiência e o seu próprio aprendizado do que eles quiserem experimentar.

Bem amados filhos da Luz, o que vocês permitem, visto da nossa dimensão, é simplesmente magnífico.

Os seus esforços, as suas tensões para a Unidade, o seu aprendizado do retorno ao Centro, do retorno ao eixo central, fornecem a vocês
momentos de incentivo através da manifestação da Alegria da eternidade.

Isso é apenas equidade.

Isso é também apenas normal e simples.

Nós lhes transmitimos, por intermédio do conjunto do Conclave, nossos incentivos para trabalhar para esta simplicidade, para trabalhar para a
humildade, para trabalhar para a Alegria e para o despertar de um número ainda maior, a cada semana, dos seus irmãos e irmãs.

Os inumeráveis focos de Luz, no conjunto dos continentes, trabalham para isso.



Alguns de vocês, neste momento, alcançados pela Graça, decidem, na sua alma e na sua consciência, participar do que está a caminho.

Entretanto, vocês absolutamente nada devem impor exceto se estabelecer firmemente em meio ao seu eixo, em meio à sua Presença, em meio
à Alegria.

Somente isso deve transparecer e isso ocorre no silêncio, isso ocorre na humildade e não pelas palavras e, ainda menos, pela persuasão.

Somente o seu exemplo de Luz será uma impulso, por vezes vital, para outras almas alcançarem o seu caminho e a sua abertura.

Lembrem-se de que, gradualmente e à medida que vocês deixarem a radiação do ultravioleta e a radiação do Espírito Santo penetrarem o seu
coração, mais vocês irão encontrar a vibração do Pai, a vibração da Verdade, e mais a sua alma vai exultar na Alegria desses reencontros e,

sobretudo, desta identificação.

É difícil para vocês, almas humanas na encarnação, aceitarem que vocês são os Mestres da Luz e, no entanto, é isso que vocês são.

É difícil para vocês aceitarem que a sua missão de espiritualização desta matéria, da sua como daquela dos seus irmãos e irmãs, como
daquela deste planeta, seja a sua missão, seja a sua Verdade.

E, no entanto, a reconexão ao pivô e ao eixo do mundo permite-lhes fortalecer em vocês esta convicção e permite ainda mais o seu abandono à
Verdade da Luz.

Terceira efusão da radiação do Espírito Santo e do ultravioleta em meio às suas densidades.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos do Um, filhos do Único, vocês são os pilares da manifestação e da revelação da Verdade.

Alguns de vocês sentem, aliás, as primícias pelas manifestações mais presentes e mais estabelecidas desta Verdade.

 Aqueles de vocês que vivem isso percebem por antecipação, por uma Graça ainda maior, a autenticidade do que nós lhes propomos.

A ativação da 6ª Graça, e do 6º filamento de DNA, permite realmente esse retorno ao centro, esse retorno à Verdade que é Alegria indizível.

Esta Alegria indizível apresenta, ela também, sete fases para a sua Divindade.

A primeira fase é ativada a partir desta noite.

Ela consiste na revelação de que a dimensão a mais nobre, a mais elevada, em meio a esta densidade, corresponde à reconexão consciente
com o Pai, em meio mesmo à sua densidade.

Por esse despertar, aqueles de vocês que realizam isso selam, assim, a nova aliança.

Aliança da Alegria, aliança do Fogo, aliança do Amor, da Verdade, da Simplicidade.

Esta Unidade reencontrada faz com que, doravante, vocês tenham o encargo de manter esse Fogo pela manifestação da Alegria, pelo sentido
do serviço ao conjunto da humanidade, pelo sentido da responsabilidade de ser um Portador de Luz que trabalha em meio à Alegria e em meio à

Unidade reencontrada, a fim de permitir, pela Radiância e pela probidade, à Verdade, estabelecer-se ainda mais fortemente, ainda mais
amplamente em meio a este mundo.

Acolher a Luz, assim como vocês o fazem, bem amados Filhos do Pai, é um ato grandioso que firma, para vocês, o fim da separação, o fim da
ilusão do sofrimento, o fim da doença, o fim da exclusão e o retorno em meio à Graça.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, por esta reconexão, vocês tomam e vocês irão tomar consciência, progressivamente, ao seu ritmo, da Verdade
que está em vocês, da realidade do que vocês são, da realidade do que é a Fonte das Fontes.

Vocês irão imergir em meio à Alegria mais pura, em meio à Alegria mais nobre e mais desinteressada possível de experimentar em meio ao seu
mundo.

Esta reconexão é Alegria, é riso.

Reconectando à sua Fonte desta maneira, pela revelação da Presença, a ilusão deste mundo terá cada vez menos chance para vocês.

Lembrem-se da palavra que eu empreguei: vocês se tornam os pilares da Luz.

Enquanto pilares, nós, Arcanjos, o conjunto das hierarquias espirituais, o conjunto dos círculos de Luz e a própria Fonte, regamos vocês
literalmente de Graças e de agradecimentos.

O estado que vocês vivem durante essas efusões começa, para alguns de vocês, a manifestar-se independentemente mesmo desta efusão,
firmando, assim, que pelo seu retorno à Unidade vocês tornam possível, em vocês mesmos e no exterior de vocês mesmos, e

independentemente ainda de uma irradiação dos Concílios, dos Conclaves e dos Círculos de Luz, a manifestação e a radiação da Luz.

Esta tomada de consciência é capital porque ela vai fazer, e ela faz de vocês, seres autônomos e, no entanto, reconectados.

Ela os faz passar do ego e do livre arbítrio à liberdade.

Reconectar a sua Fonte irá permitir-lhes viver e experimentar uma liberdade que jamais o seu ego poderia imaginar possível.

A realidade, o Divino, o Pai, é Amor.

Ele é antes de tudo Liberdade e Humildade.

Ele os deixa, desde a eternidade, ir ao seu ritmo no afastamento da sua eternidade e no retorno à sua Unidade.

O Pai é Graça, no sentido mais elevado que possa comportar essa palavra.

Ele os ama independentemente das suas escolhas, independentemente do seu destino, independentemente do que vocês fazem.

Ele espera, desde o eixo do mundo, o seu despertar, com paciência, com amor, com amabilidade.

Nós nos fazemos assim, nós, o Conclave Arcangélico, o seu embaixador.

O retorno do conjunto deste sistema solar em meio aos mundos da Unidade é um momento de Alegria.

Jamais se deixem impressionar, vocês que ativaram em vocês esta Radiância, pelas gesticulações das forças que pretendem impedir a sua
liberdade.

Vocês são seres de liberdade.

Vocês se juntam, hoje, ao espaço da liberdade, em meio mesmo à sua densidade, em meio mesmo ao local onde vocês estão.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...



A ativação desta 6ª Graça permite a identificação, em vocês, do que possibilita ainda o movimento da sua encarnação, a própria existência da
sua vida.

A 6ª Graça revela em vocês a realidade da Fonte primordial enquanto Fonte da sua Fonte e Fonte do seu próprio Sopro.

Esta reconexão, esta identificação, reforça a Luz que vocês emitem, a Luz que vocês transmitem, a Luz que vocês carregam.

Esta alquimia que se realiza em vocês, aproximando-os da Unidade, os faz tomar consciência do Amor que os rega, mesmo em meio ao que os
afastou, pela própria encarnação, da Luz.

Sentir, viver no coração, o amor do Criador, de maneira lúcida, de maneira supraconsciente, é uma Graça indizível.

Que possa esta Graça preenchê-los de seus benefícios.

Que possa esta Graça extinguir em vocês, de maneira definitiva, os jogos da dualidade, os jogos da experiência da dualidade e permitir-lhes um
retorno em meio à sua eternidade com toda lucidez.

Entretanto, e como vocês sabem disso, o curso continua em meio a esta densidade a fim de que o máximo de elementos densos possa ser
aliviado pelo seu entusiasmo e pela sua Alegria.

Nós os engajamos, nós, Arcanjos, durante as semanas restantes das suas efusões do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta, a cultivar os
momentos de Alegria que vocês irão viver, para estabelecer-se cada vez mais nisso.

Compreendam bem, ainda uma vez, que é se abandonando que vocês recebem e não de outra forma.

Que este abandono seja uma vontade, um impulso, em vocês, para ir para isso.

Quando foi dito que se vocês dessem um passo para a Divindade, a Divindade daria mil para vocês, isso não é uma visão da mente, mas
corresponde à estrita Verdade da Luz.

A radiação Arcangélica, e mais precisamente pela radiação do ultravioleta, permite lavar literalmente as suas vestes de Luz impregnadas pelas
dúvidas, pelos medos, pelo mental, pelas emoções e pelo ego.

Nós trabalhamos em vocês, se vocês nos deixarem trabalhar, se vocês nos acolherem.

Nós propomos, mas nós nada impomos.

Eu diria simplesmente àqueles que ainda duvidam que isso seja questão do seu próprio ponto de vista, que foi a dualidade que vocês
desenvolveram pelas suas tomadas de encarnações extensivas que tornou necessário em vocês a expressão desta dualidade, pelo julgamento

entre o bem e o mal, pelo que vocês chamaram de discernimento.

Mas ainda é preciso, para discernir, passar pelo julgamento da cabeça e do coração.

Eu lhes digo solenemente, aos queridos filhos que ainda não aceitaram o que está chegando, que vocês não podem fazer a escolha correta
com a sua cabeça enquanto vocês não tiverem experimentado, no seu ser interior, a Verdade do ultravioleta e do Espírito Santo, agora.

A Divina Mãe bem espera que a sua doçura, que a sua Presença e a sua Radiância em meio mesmo à nossa efusão, a partir de hoje, permite-
lhes acolher, na paz e na Verdade, o que nós vertemos sobre vocês e o que os seus irmãos retransmitem a vocês, por Amor.

A dádiva da Graça é efetiva.

Ainda é preciso que o seu mental, que o seu discernimento, não os impeçam de acolher esta Graça.

Jamais se esqueçam de que vocês não podem definir a veracidade de uma consciência que lhes é proposta se vocês não a absorverem, se
vocês não a incorporarem.

Em última análise, se vocês deixarem o seu mental decidir, por vocês, sobre a legitimidade do que nós oferecemos, vocês terão grandes
chances de se enganar.

Há apenas o seu coração, a sua consciência (e não a sua cabeça) que é capaz de reconhecer a efusão dos seus irmãos e a nossa efusão.

Em vista da multiplicação do número de almas recebendo e transmitindo essas efusões, parece evidente que jamais uma energia de
consciência oposta à Luz iria permitir fazê-los viver esta Alegria, mesmo de maneira efêmera.

Nós pedimos a vocês, com humildade, para abrir o seu coração, o seu Templo Interior, para a energia do Pai, para a energia da Mãe.

Há apenas diabo, no sentido em que vocês entendem, na dualidade.

Na Unidade, tudo é felicidade, tudo é harmonia, tudo se desenrola em meio mesmo à sua vida densa, de maneira perfeita.

É apenas na resistência e na experiência da dualidade que podem se manifestar o sofrimento e o medo.

A radiação do ultravioleta que nós lhes oferecemos, e a efusão do Espírito Santo, estão aí para saturá-los de Alegria, para saturá-los de Luz,
para saturá-los de um indizível Amor que jamais, em meio à sua densidade, vocês poderiam experimentar.

Então, sim, nós lhes pedimos gentilmente para honrar e aceitar este presente.

Todos os irmãos encarnados que estão ao redor de vocês e que participam desta transmissão, desta efusão, são seres que, como vocês,
sofreram e que agora se regam na Fonte das Fontes.

Vocês não podem ignorar isso por muito mais tempo.

Acolham, abram o seu coração e vocês vão ver, vocês vão fazer a experiência.

Não pode ser de outra forma.

A Graça está de volta.

A Luz está de volta.

A Verdade está de volta.

Nenhuma prova imposta pela desconstrução poderá atingir aqueles de vocês que estiverem nesta Graça.

Essa é para vocês a única maneira de viver a transformação que está vindo, centrados no seu eixo e no eixo do mundo, que está vindo cumprir
a sua promessa.

Efusão da radiação do Espírito Santo.

Efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Alegria e da Verdade, o que está a caminho e em curso, agora, é inelutável.

De nada serve encobrir o rosto, encobrir o coração.

O que está chegando é pura Graça.

Os jogos da desconstrução que eu anunciei a vocês assumem doravante toda a sua extensão.



Não se atrasem com esses jogos da Sombra.  

Somente a Graça da Alegria deve se tornar o seu objetivo e a sua finalidade, porque é contribuindo para o estabelecimento da Graça e da
Alegria, em vocês, que vocês trabalham de fato mais e melhor para o estabelecimento do Reino sobre esta Terra.

Não há mais combate.

Não há mais Verdade senão o fortalecimento da Graça e da Alegria em vocês.

Não há mais Verdade, não há mais Unidade senão aquela do seu coração.

Não há mais papel senão realizar isso.

Vocês estão, de maneira efetiva, mais do que nunca, e de maneira mais consciente, mais do que nunca, conectados à sua Fonte.

Ela os rega e irá regá-los, gradualmente e à medida do seu abandono a Ela, até se revelar totalmente a vocês.

Esta revelação se acompanha das Alegrias do reencontro, da Alegria da explosão da Luz na sua densidade.

Isso está a caminho.

Isso está em andamento.

Nada, absolutamente nada, pode se opor à Luz.

Vocês devem ousar penetrar o seu santuário.

Vocês devem ousar penetrar os reinos da eternidade a fim de viver pela Alegria e para a Alegria, no sentido do serviço, no sentido do não
julgamento.

Efusão do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, como sinal da Presença da Divina Graça, onde vocês estiverem no mundo, na hora do seu relógio, ao meio-dia, e
todo dia, durante um período de uma hora, até o final das radiações do ultravioleta, ser-lhes-á tornado possível, onde vocês estiverem, o acesso

a esta reconexão com a Fonte.

Esta hora privilegiada, entre 12 horas e 13 horas, onde vocês estiverem, será um momento privilegiado de contato com o Pai e com a
Eternidade.

No que nos diz respeito, para a ativação das seis últimas Graças, será conveniente, para a próxima vez, reunirem-se sempre mais numerosos,
no domingo da próxima semana, no horário do meio-dia, precisamente, na hora francesa, desta vez.

Lembrem-se de que, doravante, a Graça está com vocês, de maneira muito mais sensível e perceptível durante uma hora, todos os meios-dias,
na hora do seu relógio, onde vocês estiverem sobre esta Terra, o Pai irá se aproximar de vocês.

Isso é um sinal a mais da Verdade do que nós lhes damos, da Verdade do que nós lhes oferecemos.

Se vocês estiverem à escuta nesta faixa horária, vocês irão constatar que há apenas Alegria, Verdade, Unidade, Amor, Luz e absolutamente
nada mais.

Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem deste presente.

 Entretanto, a própria Fonte decidiu assim para garantir que aqueles que o desejam (e independentemente até mesmo deste processo de
transmissão e de radiação do ultravioleta) possam estabelecer diretamente um contato entre vocês e Ela a fim de provar, se isso for necessário,

no seu coração, a Verdade e a Luz que nós lhes propomos.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

As manifestações possíveis, em vocês, do momento de conexão com a Fonte das Fontes são, antes de tudo, as manifestações de Alegria, as
manifestações de indizível Alegria, ligadas ainda à sua reconexão, se tal for o seu desejo.

Vocês estarão, se vocês o desejarem, e durante esta hora, em contato direto com o Pai.

Para esta aproximação, o Pai deseja prepará-los para o acolhimento.

Ele deseja prepará-los, para um momento posterior, para o acolhimento do anúncio a ser feito por Maria sobre o qual eu voltarei muito mais
longamente durante a efusão da 7ª Graça.

O Pai não pode, em caso algum, violar o seu juramento e a promessa de vocês.

O Pai é paciente.

O Pai é Amor e humildade.

Ele oferece a vocês esta Graça da sua radiação e da sua Presença esperando (e em vista dos resultados da primeira parte da efusão do
ultravioleta) reforçar ainda mais a emergência do Amor e da Verdade em meio ao seu mundo.

Bem amados Mestres da Luz, nós não duvidamos das suas capacidades para ir além dos véus da ilusão.

Nós não duvidamos, em momento algum, da sua capacidade para superar os seus medos, pela Graça do trabalho que nós empreendemos sob
a ordem formal da Fonte.

Efusão da radiação da pressão do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu quero esclarecer que a sua capacidade para receber a efusão direta do Pai, gradualmente e à medida dos
próximos dias e semanas, irá acalentar a sua capacidade para submeter-se e remeter-se à Radiância da Fonte, à Radiância do Pai.

Vocês devem aceitar acolhê-lo para vivê-lo, aceitá-lo, na sua alma e na sua consciência, em meio ao seu coração.

Estejam certos de que, naquele momento, ele irá se revelar à sua Presença.

Eu vou agora abençoá-los e deixá-los viver em silêncio o final da efusão da radiação do ultravioleta e da efusão do Espírito Santo.

Eu abençoo vocês.

... Efusão de energia ...
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 14 de junho, às 18h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 7ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres e filhos da Luz, nós os acolhemos em meio a esta 7ª efusão que constitui a 7ª Graça, a 7ª estrela.

A 6ª e a 7ª estrela reúnem, em meio ao eixo central das 12 estrelas, a influência total e a revelação total da união do Pai/Mãe em meio à dança
dos universos, à dança das vidas, ao movimento da vida e à propagação da Luz pela vontade do Pai/Mãe reunida.

Neste momento vocês começam a viver a efusão da 7ª Graça e da 6ª Graça reunidas.

Assim, a Fonte, o Pai e a Mãe, a Santa Trindade presente em meio a todas as tradições, a todas as religiões e a todas as dimensões nos
multiversos, forma a Tri-Unidade que se manifesta em vocês.

Esta Tri-Unidade sela em vocês o retorno em meio ao eixo do mundo, ao eixo da Verdade, da Unidade e da perfeição.

Esta alquimia toma parte e acontece no próprio coração do seu ser pela vibração e pela dança do coração.

Pela vibração e pela potência da Luz em meio ao seu ser, vocês reconectam, a partir de hoje, a totalidade do sentido dos universos, a totalidade
do sentido das suas vidas, dos seus objetivos, dos seus caminhos, das suas encarnações e das suas Luzes.

 Esta reunificação da Tri-Unidade no seu ser permite fazer de vocês os Portadores, os Transmissores e os Ancoradores da Luz em meio a esta
dimensão.

O Conclave, bem como a Virgem Maria (assim nomeada) estabilizam em vocês, de agora em diante, a potência do Amor, a potência da Luz e a
potência da Verdade.

 Realizando o alinhamento com o eixo do mundo, com o eixo dos mundos, vocês participam da criação dos mundos e permitem, pela sua
Presença e pela sua irradiação, ancorar, em meio à nova realidade, a nova dimensão.

Como eu lhes disse, eu venho desconstruir o que não pertence à Tri-Unidade, o que não pertence ao projeto e ao plano da Luz, em meio aos
mundos de obscuridade que vocês percorreram e que vocês contribuíram para transcender e criar.
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Isto começa agora.

A plena potência do Conclave, a plena potência Mariana, manifestar-se-á sobre esta Terra a partir do seu solstício de verão (solstício de inverno,
no hemisfério sul).

Os avisos que eu lhes dei para não darem importância aos fenômenos exteriores à sua interioridade, vão assumir então todo o seu realce.

Vocês nunca devem perder de vista o eixo do mundo, a vontade do Pai/Mãe reunidos em meio à Fonte.

Vocês se tornam parte integrante do jogo e da dança da Fonte pela sua Presença irradiante em meio à sua densidade.

Os portadores da Luz e os transmissores da Luz tornam-se a Luz encarnada.

Primeira efusão da Tri-Unidade em meio à sua Verdade.

... Efusão de Energia ...

Nós realizamos, com vocês, em meio ao seu Templo Interior, a potência e Graça da Luz, a potência e a Graça do Amor.

Vocês se tornam, assim como Cristo disse na sua encarnação, o Caminho, a Verdade e a Vida.

Mais nenhuma Sombra exterior pode vir perturbar o juramento que vocês fazem, em vocês, de fazê-los encontrar a sua filiação espiritual mais
autêntica.

Eu tenho a especificar que o número de seres humanos que vocês são, de agora em diante, é amplamente suficiente para permitir-lhes
estabelecer as fundações de um novo mundo.

Isso irá se realizar sob os seus olhos pela potência e pela majestade da Luz, pela potência e pela majestade do Pai e da Mãe que se revelam,
em vocês, a fim de que vocês se tornem, enfim, os dignos Filhos que sempre foram.

Vocês realizam assim, em meio à sua densidade, em meio à sua encarnação, a potência da Graça, porque vocês irão se tornar, gradualmente
e à medida das próximas semanas, a Graça encarnada.

Não pode haver obstáculos em meio a esta Tri-Unidade reencontrada.

O domínio da Sombra não existe mais.

Esta se apaga diante da sua majestade.

A revelação da Unidade, através da Tri-Unidade, permite ativar em vocês a ressonância, a filiação e a fusão com as suas diferentes linhagens
espirituais que vão revelar-se, pouco a pouco, à sua consciência.

Os inconvenientes externos (onde quer que estejam situados sobre este mundo) ligados à dissolução da Sombra, ligados à dissolução do que
não é da Luz, não poderão atingi-los na sua consciência, na sua Verdade.

Vocês serão guiados, de maneira infalível pela Luz, quanto aos seus comportamentos, quanto às suas decisões, quanto ao seu futuro, quanto
aos seus deslocamentos.

O eixo do mundo, realizado pelo despertar da 7ª Graça, corresponde ao que vários movimentos, várias religiões chamaram de Fé.

Mas uma fé que sabe, uma fé que vê, uma fé que compreende, uma fé que realiza.

 Isto começa, em vocês, a partir de hoje.

Efusão da Tri-Unidade.

... Efusão de Energia ...

Acolham.

... Efusão de Energia ...

O eixo do mundo se constrói em vocês.

Vocês reencontram o seu centro e o seu eixo.

Vocês são alinhados.

Vocês são abençoados.

Vocês são a bênção.

Durante as próximas 24 horas, a iniciação que nós realizamos hoje, neste país, na faixa horária das 12:00 às 13:00 horas, irá realizar esta
Verdade no seu interior.

Cabe a vocês cultivar esta graça, permitir-lhe crescer, manifestar-se e realizar-se inteiramente em meio à sua densidade.

O único desafio da vida de vocês está neste nível e em parte alguma de outros lugares.

Vocês devem cessar, de maneira formal, as lutas, os combates e tudo o que faz com que a Graça não possa crescer em vocês.

Deixar crescer a Graça em vocês é permitido, é solicitado, e é facilitado pela efusão que realizamos.

Efusão da Graça.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu me faço porta-voz do Conclave, assim como da Virgem Maria (a quem nós entregamos a totalidade da sua
irradiação) a fim de felicitá-los e incentivá-los a viver o que vocês vivem.

A Verdade não está em parte alguma de outros lugares.

As projeções das suas consciências no exterior irão cessar progressivamente.

Vocês irão aprender, gradualmente e à medida das semanas que irão transcorrer, a viver em meio à Graça, em meio à Unidade, em meio à
Verdade.

Em meio a esta Graça não existe qualquer tensão, qualquer conflito.

É no nível deste estado que se encontra o espaço de resolução da Sombra, das suas Sombras e das Sombras cultivadas por alguns seres em
meio a este planeta.

Este é o seu combate de Luz, o seu combate de Paz.



Todos juntos, nós lhes agradecemos, a vocês que nos chegam cada vez mais numerosos, cada vez mais corajosos e fortes, nesta magnífica
transformação da Luz.

Estejam agradecidos.

Estejam certos, também, de que no auge da desconstrução deste mundo, Maria irá se dirigir individualmente a cada um de vocês.

Ninguém poderá ser enganado por esta voz, mesmo aqueles que, por enquanto, não participam deste trabalho da Luz.

Cada um de vocês, onde quer que esteja sobre este planeta, independentemente do seu sentido do serviço (para com a Sombra ou a Luz), irá
reconhecer instantaneamente, sem dúvida nenhuma, a vibração da Divina Mãe.

Maria irá lhes anunciar, pessoalmente, certo número de elementos a realizar, quando chegar o momento.

Este anúncio irá selar, de maneira definitiva, a sua reunião com a Luz.

Ninguém poderá confundir este anúncio com outra coisa porque a resposta será ouvida no coração e não na cabeça.

De agora em diante, em meio a esta densidade, sendo vocês mesmos o eixo do mundo, vocês terão a capacidade cada vez maior para
funcionar, para viver pela Luz e para a Luz.

Isto é uma reversão total de paradigma, uma reversão total de tudo o que fazia a vida de vocês até agora.

Neste sentido, nós lhes recomendamos, nós, Conclave, assim como a Divina Maria, cada vez mais, para abandonar-se à Vontade da Luz, à
Vontade da Fonte, à vontade da Unidade.

É neste abandono que reside, independentemente das circunstâncias externas da vida de vocês, a realidade da Alegria, a realidade da
Presença, a realidade do Eu Sou.

Em meio a esta Verdade, o seu caminho nesta densidade não poderá encontrar obstáculos.

 Efusão da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Bem amados filhos da Graça e da Verdade, o seu papel, de agora em diante, consiste em assentar cada vez mais esta Verdade, em manifestá-
la de maneira silenciosa, no mundo e pelo mundo.

Onde quer que estejam, qualquer que seja o seu lugar em meio ao universo e em meio a esta vida, vocês são todos iguais perante a Luz.

O seu papel é irradiar, literalmente, esta vibração, esta nova densidade onde a Unidade não é mais confrontada com outra coisa senão com ela
mesma.

Há, portanto, uma reunificação total e integral do que vocês são em meio a outras dimensões.

Esta revelação se acompanha, para vocês, de uma facilidade maior para aceder ao mundo da Luz, ao mundo da vibração e ao mundo da
Essência da Forma.

Quanto mais vocês deixarem esta Luz penetrar totalmente o seu ambiente, mais o seu caminho irá aparecer claro, fácil, apesar da desordem do
mundo.

A Virgem Maria, o Conclave, incitam-nos a se voltarem cada vez mais para o interior, não para se retirar em meio a este interior, mas para dali
extrair a Luz, a consciência que vocês devem colocar em cada um dos seus passos, em cada uma das suas relações, em cada uma das

coisas que fazem.

É assim que a Luz se revela ao mundo.

É assim que o Pai e a Mãe reunidos falam e ensinam vocês.

Uma vez mais, agradecemos à multidão de seres humanos que se juntam a nós e que se juntam a vocês em meio a este trabalho, em meio a
esta Verdade.

O trabalho da Luz é a maior Graça que um ser humano pode viver.

Não há, em meio a esta dualidade, um acontecimento que tanto possa colocá-los na Alegria e na Verdade como o que vocês vivem atualmente.

Vocês são aqueles que acordam.

Vocês são aqueles que despertam, assim como nós os despertamos e acordamos.

Isto ocorre na Alegria.

Somente a desconstrução não é Alegria, mas vocês são a Alegria em meio à desconstrução.

Vocês são a Alegria em meio a esta densidade se vocês se tornarem, vocês mesmos, o que nós lhes propomos: o eixo do mundo, a Tri-
Unidade reunificada em meio ao seu Templo Interior, em meio à sua consciência.

Vocês devem agir pelo mundo, a ação não sendo aqui uma ação marcada de dualidade ou de reação, mas, sim, pelo que vocês fazem, uma
ação de Graça, uma ação de Verdade.

Efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, filhos da Fonte, vocês devem percorrer este mundo e deixar a Luz agir em vocês e dar-lhes as diretrizes do seu
caminho, da sua vida.

Vocês devem acolher o que vem.

Vocês devem acolher a Graça.

Vocês devem viver em meio a esta Graça e em meio a este mundo.

As suas ações serão doravante guiadas, se vocês assim o aceitarem, pela nossa orientação e nossa Radiância, pelo ultravioleta, pelo Espírito
Santo e pela Fonte.

Pouco a pouco, gradualmente e à medida das semanas, quanto mais vocês penetrarem e ancorarem o eixo do mundo em vocês, mais vocês
tomarão consciência do que é a Fonte, do seu papel, em meio a esta densidade.

Nós lhes pedimos humildemente para se submeterem à Verdade da Luz, para abandonarem-se à Fonte e à radiação da Luz Una.

A sua força, a sua subsistência, apenas pode vir daí e de parte alguma de outros lugares.

Abandonando-se à Fonte, o seu caminho será claro, o seu caminho será provido, independentemente, uma vez mais, das desconstruções
deste mundo.

A fé deve tornar-se o seu baluarte, que realmente o é.

Realizando o eixo do mundo, a vibração do seu DNA transforma-se totalmente, a vibração das suas células, a vibração do seu corpo físico,



abarrota-se literalmente da Luz da Fonte e revela uma fisiologia profundamente diferente.

As suas necessidades tornar-se-ão diferentes.

O seu funcionamento tornar-se-á diferente em todos os níveis.

Isto representa as primícias do que vocês irão viver posteriormente, chamado de translação dimensional ou de ascensão.

O intelecto, a razão, deve ceder o lugar totalmente à inteligência do Amor, à inteligência da Graça.

Efusão da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Nós queremos enfatizar, nós, Conclave, que quanto mais vocês forem numerosos participando dessas Núpcias, mais a Terra irá melhor se
aliviar.

Assim, nós os engajamos a irradiar esta Luz ao conjunto dos seus irmãos, sem fazer perguntas, sem impor seja como for, simplesmente
propondo.

Como eu o especifiquei durante a minha última intervenção da última efusão, é pelo seu exemplo que vocês irão contaminar, que vocês irão
irradiar o máximo possível desta Luz.

O movimento que começou há agora sete semanas irá prosseguir e se amplificar ainda, semana por semana.

A vibração da Fonte penetra o conjunto da criação em meio a esta densidade e não unicamente, evidentemente, os seres humanos.

A própria Terra começa a responder ao impulso dessas Núpcias por uma vibração mais intensa que vem do seu núcleo cristalino,
manifestando-se também pela amplificação da consciência dos seres que vivem na Intraterra participando, eles também, da elevação da

consciência Una para o seu devir de pura Luz.

Como eu o dizia, nós entregamos os selos e as vibrações da nossa presença e da nossa Radiância à Maria.

Esta dispõe agora de toda a potência necessária, e da abertura dos canais em meio aos seres humanos, a fim de poder, muito em breve,
realizar o anúncio de Maria.

Vocês devem, do mesmo modo, em meio à sua vida, acolher o que se apresenta a vocês de maneira leve, porque é a Luz que age por vocês.

As circunstâncias da vida de vocês, quaisquer que sejam, são ressonâncias da Luz, ressonâncias da Verdade.

Se alguns de vocês vivem fenômenos considerados dolorosos, compreendam efetivamente que isto é para permitir a manifestação total da Luz
em si e, em última análise, é o que irá ocorrer.

A fé deve crescer.

A confiança na Luz deve se estabelecer, de maneira irremediável e definitiva, em meio à sua consciência.

Efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de Energia ...

Acolham.

... Efusão de Energia ...

Pela realização desta 7ª Graça, o ultravioleta penetra, agora e doravante, o conjunto das suas células, permitindo a mutação e o despertar
necessário do conjunto da sua herança de DNA.

A transmutação vibratória e atômica dos seus átomos constituintes pode agora começar.

A sua estrutura, a sua forma, evolui para uma forma mais em adequação com a vontade da Tri-Unidade, com a vontade da Fonte.

Não se atrasem, através desta vibração que os transmuta, com as eliminações que podem ocorrer.

Acompanhem-nas sem resistir.

Isso não são desequilíbrios duradouros, mas, sim, eliminações do que deve sê-lo.

O único bálsamo a aplicar nestas resistências é acolher ainda mais Luz em meio às suas estruturas.

O corpo transmutado, assim que ele tiver eliminado uma série de oposições e de resistências que vocês chamam de doenças, tornar-se-á
impermeável a qualquer vibração da Sombra, veiculada tanto por medicamentos denominados vacinas como por qualquer influência mental que

vão querer impor a vocês.

Efusão da Graça.

... Efusão de Energia ...

Bem amados filhos da Luz, quando eu lhes digo para acolher a Luz, isso se aplica também ao fato de acolher tudo o que se apresenta a vocês
com o mesmo amor e a mesma Luz.

Pelo princípio que acabo de enunciar, nenhuma Sombra, se continuarem a acolher a Luz, poderá atingi-los enquanto Sombra.

A Luz que vocês emitem, a potência da vibração e da mutação que vocês vivem, irá transmutar esta Sombra e dissolvê-la.

Vocês nada devem temer.

Vocês nada devem recear.

A Luz é muito potente.  

A transmutação que vocês vivem é a Verdade, é a realidade.

Não se preocupem com as sensações de calor, de frio, com a vibração que o corpo de vocês vai começar a viver de maneira intensa.

Isso resulta da ação da Luz e da Fonte, da ação do Pai/Mãe, em meio mesmo às suas estruturas físicas.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu irei parar por aqui com estas frases: nós queremos, nós, Conclaves, agradecer a todos os seres humanos



que participam do esforço da Luz, do esforço para a translação dimensional.

Nós os abençoamos, individual e coletivamente.

O trabalho da Graça (entre 12 horas e 13 horas, à hora do seu relógio) irá se amplificar durante esta semana.

Este momento de Graça, é-lhes pedido para viver em total consciência, independentemente das suas atividades externas.

Vocês devem estar conscientes e agradecer a Graça que a Fonte lhes proporciona, em meio a estes mundos desmantelados onde vocês
vivem.

Acolher e agradecer.

A ação de acolher corresponde a um agradecimento.

Do mesmo modo que vocês souberam acolher estas efusões do ultravioleta, e que vocês irão continuar a fazê-lo, nós acolhemos vocês, nós
também, em meio à Luz, em meio à dança da Graça e à dança da Verdade.

A transmutação do seu corpo físico é uma Verdade vivida em meio mesmo à sua densidade.

Não se trata mais de um fenômeno sutil, mas, sim, de uma realidade tangível, visível, e perceptível.

Quanto melhor vocês acolherem o eixo do mundo, melhor vocês irão eliminar o que deve sê-lo.

Quanto melhor vocês desenvolverem o acolhimento e o serviço à Luz, o acolhimento e serviço aos seus irmãos e irmãs, o acolhimento e o
serviço ao conjunto da criação em meio a esta densidade, melhor vocês irão seguir, melhor vocês irão se sustentar, e melhor vocês estarão na

Alegria.

Nós os abençoamos e nós os deixamos viver a Tri-Unidade, agora, no silêncio, até o final dos seus 72 minutos terrestres.

Sejam abençoados.

Nós amamos vocês.

... Efusão de Energia ...

Como de costume, o Conclave me informa que a data da próxima efusão está situada no domingo, dia 14 de junho, às 18h (horário francês)
(13h00 - horário de Brasília).

 Nós prosseguimos a efusão.

... Efusão de Energia ...

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 21 de junho, às 06h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das “virtudes” – 8ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam, todos vocês que acolhem, em meio às suas densidades, a Verdade da Luz, a Verdade do ultravioleta, a efusão do Espírito Santo, a
efusão da Energia do Pai.

Eu saúdo vocês.

Hoje vocês chegaram à sua 8ª virtude, à 8ª intervenção.

Ela vai despertar em vocês a Integridade, a Verdade no seu caminho, na sua estrada, sobre esta Terra.

Uma vez mais, e em nome do Conclave e dos Concílios e das Reuniões Angélicas, eu quero trazer toda a nossa gratidão a vocês que acolhem,
recebem e transmitem a Luz da Fonte.

Vocês são abençoados no seu retorno em meio à família galáctica, em meio à família da Eternidade, vocês são abençoados na sua Verdade.

Dado o seu número cada vez mais importante em participar da recepção do que lhes transmitimos, da emissão do que lhes transmitimos, hoje
é possível penetrar as cinco últimas datas das suas efusões.

Elas assumem um relevo muito especial devido à sua integração em meio ao eixo dos mundos, em meio ao eixo da Fonte e da Verdade.

Tendo assim as suas fundações em meio à sua nova densidade que está chegando, no nível do seu coração, vocês serão capazes de
desenvolver, de colocar em função e em irradiação essas cinco últimas virtudes.

Isto irá completar o seu ciclo de ativação para as recepções da Luz visível, para as recepções da efusão do Sol e do Centro Galáctico.

A efusão que acolhem hoje permite despertar em vocês a Graça da comunicação em meio aos multiversos, nessas multidimensões.

Isso representa, para vocês, para a maioria de vocês, uma capacidade nova para se relacionar e para se comunicar com as realidades que lhes
foram privadas até agora.

Assim, pela ativação desta 8ª virtude, vai se tornar possível, progressivamente, ao seu ritmo, comunicar-se, entrar em conexão e comungar com
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a memória dos universos.

Esta virtude corresponde também à ativação do seu 8º filamento de DNA.

Ele reforça em vocês a sua filiação espiritual, a sua filiação de eternidade.

Esta vibração nova é uma oitava particular em meio à sua densidade, permitindo realizar o despertar e a colocação em relacionamento com o
que chamam de Akasha ou Éter (ndt: o Akasha é o princípio original, espaço cósmico, o éter dos antigos, o quinto elemento cósmico

(quintessência), a quinta ponta do pentagrama.http://pt.wikipedia.org/wiki/Akasha).

Esta nova virtude está situada acima da região da sua garganta.

Assim nomeada nas diferentes tradições, pela porta de passagem que corresponde à Iluminação, à Transfiguração,
à Séphiroth denominada Daath, permitindo assim conectá-los com a memória dos Universos, com a memória da sua Terra, com a memória do

que vocês são.

 Primeira efusão.

... Efusão de energia ...

A colocação em vibração e a colocação em ressonância desta nova virtude, desta nova emanação e desta nova esfera de influência vai permitir-
lhes reagrupar os fios da sua história, os fios da sua evolução a fim de ancorá-los na nova realidade, nesta nova realidade, chamada de 5ª

Dimensão, que está bem mais próxima do que vocês realmente pensam.

Pela ativação desta ressonância, desta esfera de influência, nós destrancamos em vocês as memórias da sua Divindade.

Assim, nada do que lhes foi escondido poderá mais ser escondido.

A verdade se estabelece em seus corações, estabelece-se também através desta esfera de influência e de vibração.

Pela abertura desta virtude e pela ativação do filamento de DNA correspondente, pomos fim, nós, Conclave, ao processo denominado morte.

A continuidade da sua consciência lhes é assim revelada e manifestada em meio à sua densidade, em meio à sua vida e em meio ao seu
caminho.

A conexão ao Akasha, ao Éter, acompanha-se de um som.

Este som particular, percebido no nível da alma, em relação com o cordão chamado de cordão de ouro ou cordão celeste, mantém em vocês a
permanência da consciência.

A partir de agora, qualquer alma que quisesse habitar este corpo, não poderia perder a consciência.

A descontinuidade da sua consciência, de agora em diante, terminou.

A possibilidade de manifestação da sua consciência torna-se o que vocês são, ou seja, eterna.

O esquecimento e o passado não terão doravante mais pesos, mais presença em vocês.

Vocês encontram, e vocês irão encontrar, durante estas cinco últimas efusões, a sua Verdade total quanto ao seu caminho, quanto ao seu
destino e quanto ao sentido da sua vinda em meio a esta densidade.

Que isto se revele sob a forma de sonho, que isto se revele em completa lucidez, que isto se revele durante as suas meditações, as
informações que irão captar quanto a vocês mesmos, quanto ao planeta que os acolhe, quanto às nossas dimensões, não poderão tão

simplesmente mais ser escondidas de vocês.

O som desta conexão é a nota Si.

Pelo som, vocês realizam, de maneira infalível, a conexão entre a sua densidade, a alma e o Espírito e, portanto, com a Unidade.

Dessa maneira, o seu caminho será percorrido em meio mesmo à Unidade.

Isto evitará que se percam, que se enganem.

Cabe a vocês, com toda humildade e com toda verdade, seguir o som.

O som, este som, é o guia infalível da sua conexão, da sua reconexão e da sua verdade.

O caminho que lhes resta a percorrer em meio a esta dimensão é curto, muito curto mesmo, em termos terrestres.

Cabe a vocês andar em linha reta seguindo o seu coração e o som.

Este som não pode de modo algum induzi-los ao erro, não pode de modo algum enganá-los e nem fazê-los desviar do seu caminho,
independentemente das oposições que irão ocorrer nas próximas semanas, em meio a esta densidade.

Este som reflete também a ativação do seu canal permitindo receber, de maneira muito mais presente e muito mais conectada, o anúncio que
será feito por Maria.

Isto está a caminho.

A sua consciência deve prestar atenção neste som, mantê-lo, segui-lo a fim de permanecer na intimidade do seu ser interior, na verdade do seu
caminho e na unidade do que está para ser empreendido nestes tempos reduzidos.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O novo cordão celeste que nós ativamos, com a sua concordância, põe em ressonância e em vibração as partes mais sutis do seu ser.

Centrada no seu coração, sustentada pelo som, a Graça manifestar-se-á cada vez mais a vocês, em meio aos seus espaços de interioridade,
em um primeiro momento, em meio aos seus espaços de recolhimento, de meditação ou de oração, independentemente das palavras que

vocês empregam.

Pouco a pouco, assim como eu lhes nomeei, Transmissores da Luz, tornar-se-á possível a vocês difundir este som, torná-lo perceptível, em
meio ao seu ambiente.

A música das esferas, que foi cortada de vocês, irá lhes aparecer no seu esplendor.

Os sons, as formas, as cores e os números da Criação são-lhes, de agora em diante, acessíveis inteiramente.

Isso firma, como eu já havia dito, a desconstrução, mas também a dissolução do que fazia obstáculo ao seu retorno em meio à Unidade, em
meio à família galáctica.

Evidentemente, muitas resistências irão aparecer, não tanto no interior de vocês, já que o próprio princípio desta ressonância do som faz cair as
últimas barreiras em vocês, mas, evidentemente, dos seus irmãos e irmãs que não vão querer entender, não entenderão e entrarão

necessariamente em reação, em dualidade em relação ao que vocês vivem, em relação ao que vocês se tornam.

Vocês não devem se preocupar com isso.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Akasha


Vocês devem permanecer centrados no eixo do mundo, assentados no seu coração, vibrando pelo coração celeste.

Dessa maneira, nada de nefasto pode acontecer em meio à sua estrada, em meio à sua intimidade, em meio ao seu caminho.

Vocês devem realizar, no período que começa agora, a integridade, a honestidade.

Não se esqueçam de que vocês vibram em harmonia com o coração dos Anjos.

Esta vibração apresenta e possui uma virtude transformadora, em meio à sua individualidade, como em meio a este planeta na sua totalidade.

Este som será em breve audível na superfície de todo deste planeta.

Os fenômenos luminosos dos quais eu lhes falei no início deste ano, que eram até agora pontuais, vão, pouco a pouco, invadir os seus espaços
e os seus lugares.

Estes fenômenos luminosos são acompanhados de fenômenos sonoros, tais como vocês os ouvem em vocês, para alguns de vocês.

Este som, esta vibração firma a colocação em ressonância do seu sistema solar e do conjunto dos habitantes deste mundo, a colocação em
ressonância total com o coração galáctico.

Este estado começa a partir de hoje.

Ela irá se intensificando, pelo princípio de ressonância, ela irá pôr a nu e permitir o que eu chamei, no início do seu ano, de desconstrução.

O que irá se opor a esta colocação em ressonância cósmica deve ser desconstruído a fim de reconstruir uma nova identidade, uma nova forma,
uma nova verdade mais de acordo com o princípio de ressonância da Fonte.

Esta vibração mobiliza em vocês, em meio a esta estrutura densa que vocês habitam, os últimos movimentos da desconstrução e da
reconstrução em um modo luminoso, autêntico e inteiro.

O véu do esquecimento que era o seu destino, em cada uma das vidas que tiveram, será dissolvido, ele também, por sua vez.

Vocês não poderão mais ignorar o que são.

Vocês não poderão mais ignorar de onde vocês vêm.

Vocês não poderão mais ignorar as consequências das suas escolhas quanto à Luz ou a não Luz que vocês irão decidir.

Isso irá lhes aparecer claramente.

Isso será uma colocação na Luz total e inabalável do que vocês são em verdade.  

Efusão.

... Efusão de Energia ...

O despertar e a manifestação desta 8ª virtude em vocês, irá lhes permitir, pela presença do som, não mais poder ser enganados, manipulados e
desviados das suas rotas pelo que não pertence à Luz.

A continuidade do som, quando ele estiver estabelecido em vocês, sempre irá lhes permitir ir para ele e não mais se afastar.

Ele é, portanto, a garantia da sua autenticidade e da sua conformidade com o plano da Luz, com a Verdade do Pai, com o ultravioleta e com o
Espírito Santo.

Ele é, portanto, este som, o seu salva-vidas que irá lhes permitir finalizar, na justeza e mais perto da Unidade, o caminho que lhes resta
percorrer.

Ele permite também, pela colocação em ressonância que ele induz, a sua incorruptibilidade, a sua capacidade para não mais ser colocado no
esquecimento, pela continuidade de consciência que esta ressonância provoca.

Ele trará às suas vidas um suplemento de alegria, um suplemento de verdade, para que possam manter esta alegria e a sua integridade,
independentemente dos acontecimentos que devem desenrolar-se, agora, de maneira inevitável, na superfície deste mundo.

As manifestações elementares da minha Presença vão engajar, a partir do seu solstício deste ano, uma liberação, no sentido próprio como no
sentido figurado, do que não é da vontade do Pai, da vontade da Fonte e da vontade da Eternidade.

Aguardem que o que é efêmero, o que foi construído de maneira falsificada pelo homem, desaparece inteiramente.

Restarão apenas vocês mesmos, frente a vocês mesmos.

Nenhum baluarte da sociedade, ligado ao medo, como vocês o conheceram, poderá subsistir frente à Graça da Luz revelada.

Isso está a caminho de maneira visível e em breve palpável.

Não se preocupem com a loucura dos homens que recusam a Luz.

Não se preocupem com as manifestações da dissolução e da desconstrução.

Só o seu som é Verdade.

Só a vibração do seu coração, da sua nova fundação, é Verdade.

Só o Amor e a Luz são as únicas Verdades a expressar, a revelar, a integrar e a manifestar.

Isto deve ocupar cada uma das suas inspirações, cada uma das suas atenções e cada um dos seus instantes.

Nós temos confiança na multidão de seres que estão ligados a nós, a essas Núpcias Celestes.

Nós estamos doravante persuadidos e convencidos, pela observação da sua trama de Luz e pela observação da trama dos futuros possíveis,
de que o futuro desta Terra é um futuro de Glória, um futuro de Luz, ao qual vocês estão convidados e no qual vocês irão participar.

As dúvidas não pertencem à Luz.

Duvidar os afasta do som.

Duvidar os afasta da vibração e do coração.

... Efusão de Energia ... 

Neste período de aprendizagem, nessas cinco últimas efusões, é-lhes pedido para manifestar com potência, com firmeza e sem qualquer
poder, a sua realidade de filho da Lei do Um, a sua realidade de filho do Pai, a sua realidade de Ser de Luz, enfim desperto e enfim revelado.

A certeza da vibração do som, da vibração do seu coração, contribui, de maneira evidente, para fortalecer em vocês a sua conexão e a sua
reconexão.

Vocês representam, para o resto da humanidade, um modelo a seguir, um caminho a empreender e uma verdade a manifestar.

Disso, estejam certos, porque é isso que vemos.

Somente alguns ambientes não propícios ao estabelecimento desta nova lei (a única lei verdadeira), somente algumas dúvidas inscritas em
vocês, pela educação, pelos condicionamentos diversos e variados, podem ainda frear o seu impulso e o apelo para a Luz.



Vocês irão se tornar os Cocriadores da sua Verdade, em meio mesmo a esta densidade.

Os seus mecanismos de pensamento, os seus mecanismos mentais, devem dar prova da unidade a mais pura porque o que vocês pensarem
manifestar-se-á, porque o que desejarem em relação à Luz manifestar-se-á, de maneira instantânea.

O princípio de causalidade que afetou vocês em meio ao seu desenvolvimento na sua densidade, há mais de 50.000 anos, vai extinguir-se.

Revela-se a vocês, pela adição desta 8ª Graça, um outro princípio de causalidade.

Este princípio de causalidade tem por nome Amor e não mais ação/reação.

O Pai, pela sua própria vontade, pelos ciclos e pelos momentos que vocês vivem, permite a realização deste objetivo, a partir de agora.

Mostrem-se dignos, mostrem-se humildes do que são.

Através desta humildade, através desta dignidade, vocês não podem se enganar e não podem enganar ninguém.

Vocês participam do despertar da Luz.

Este trabalho (porque é um) é realizado, neste momento mesmo, por milhões de seres humanos sobre este planeta.

Vocês são sempre cada vez mais numerosos a realizar isso.

Mas nós precisamos, nós, Conclave, nós, Concílios, ainda aumentar este número porque quanto melhor e mais vocês estiverem participando,
durante as quatro últimas semanas que restam depois desta, da efusão do ultravioleta, mais nós poderemos ajustar este mundo à sua nova

verdade sem passar por demasiadas desconstruções muito caras ao nosso coração.

Isso cabe a vocês.

Uma vez mais, nós podemos apenas propor, não podemos impor.

É o mesmo para vocês.

Vocês devem propor, não tanto por palavras, mas pela sua qualidade vibratória, pelo seu som e pela presença revelada, em vocês, aos seus
irmãos e irmãs, pela realidade da Luz.

Devem transparecer, devem emitir esta Luz.

Centrando-se nesse papel, o som e a vibração reforçam-se em meio às suas lâmpadas denominadas chakras a fim de permitir-lhes,
literalmente, acender os seus irmãos e as suas irmãs, acender as suas estruturas, acender os diferentes reinos vivos na superfície deste

planeta.

Nós contamos com a sua Presença e com a sua irradiação inabaláveis, assim como a nossa Presença é-lhes adquirida pela Eternidade.

A Divina Maria tendo recebido a totalidade da nossa potência, está especialmente apta a recolher os seus pedidos enquanto referentes à
quantidade de Luz que vocês podem manifestar e que vocês solicitam.

Nenhuma outra coisa além da Luz e do Amor deve preocupá-los.

Nenhuma outra coisa além do Amor e da Luz deve estar nos seus pensamentos, nas suas ações, nos seus atos e nos seus períodos de
descanso.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Bem-amados Mestres da Luz, vocês aí entraram, e nós com vocês, na última ronda desta dimensão.

Vocês irão percorrê-la enriquecidos da Verdade, enriquecidos da Alegria.

A Graça da Fonte permite isso.

É através desta Graça que vocês irão manifestar que vocês poderão aliviar o fardo, o peso e a densidade desta dimensão.

Vocês são os cavaleiros.

Vocês são os iniciadores.

Nisso, a nossa gratidão e a nossa conexão a vocês tornam-se eternas, permanentes e inabaláveis.

Os Senhores do Karma [os 24 Anciãos] batem agora à porta de vocês.

Eles vêm realizar a Palavra, tal como ela lhes foi entregue, nas diferentes correntes tradicionais e religiosas do seu planeta, desde tempos
imemoriais.

Isso irá lhes aparecer claramente, e cada vez mais claramente, através da retirada do véu do esquecimento, através da revelação do seu
sentido e do sentido da sua vida sobre a Terra.

A hora de se lembrar do seu juramento, durante a sua descida, chegou.

A hora também chegou, para a Fonte, de se revelar a vocês, de revelar a sua presença permanente desde a sua chegada neste mundo, em
meio à sua densidade, e não podia ser diferentemente.

Hoje, pela potência da Luz emitida pelas dezenas de milhões de pessoas e de almas que se recolhem durante as efusões, isto se torna cada
vez mais possível, cada vez mais real, cada vez mais tangível.

Isso apenas poderá reforçar a sua aptidão e a sua capacidade para a Alegria, a sua aptidão e a sua capacidade para abandonar-se à Luz, a sua
aptidão e a sua capacidade para ver, sentir e entender a Verdade.

Nenhuma mentira nunca mais poderá afetá-los, em meio à sua sociedade, em meio a este mundo, como em meio aos medos que procuram
atualmente ser induzidos no nível da humanidade.

A Luz não pode ser afetada pelo medo.

A Luz não pode ser afetada pela Sombra.

A Luz é.

A Luz é a Alegria.

A Luz é o Amor.

A Luz é o seu escudo, o seu baluarte e a sua razão de ser.

Firmando-os em meio às suas novas formações, protegidos pelo som, protegidos pela manifestação da Essência da Fonte, o seu caminho
apenas pode se tornar cada vez mais luminoso, cada vez mais justo e mais próximo da vontade do Pai, da vontade da Fonte.

A vibração procedente desta 8ª Graça manifesta-se, como eu dizia, na parte superior da sua garganta, aí onde se encontra o mistério do
nascimento e da morte.

Aí onde se encontra o enigma da separação da sua dimensão dissociada do resto do universo.

Nesse sentido, vocês irão tomar consciência cada vez mais rapidamente, de agora em diante, de porque eu chamei estas efusões de Núpcias



Celestes.

O Celestial vem a vocês.

O Celestial vem despertá-los e fazê-los fusionar em meio à sua Verdade.

Os momentos que vocês vivem são momentos de Graça.

Não se atrasem com os últimos sobressaltos da Sombra, em vocês e ao redor de vocês.

Contentem-se em estabelecer-se nesta nova fundação da vibração da Luz, em meio ao seu coração, e em escutar o caminho da Luz, o som da
Luz, a Verdade da Luz.

A sua força, a sua determinação em continuar centrado no eixo do mundo é a sua melhor garantia, a sua melhor fonte de eternidade.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Atualmente, muitas reconexões estão ocorrendo, no interior das suas estruturas físicas como sutis.

Estas reconexões permitem também reconexões em meio aos diferentes caminhos cruzados da vida, através dos seres que vocês conectam e
que vocês encontram.

Os projetos de vida encontram-se facilitados.

Vão ao sentido das linhas de menos resistências quanto ao que vocês desejam viver, durante a última ronda.

A fim de que ela lhes seja leve, a fim de que ela lhes seja fácil, a fim de que ela não possa obstruir de nenhuma maneira o caminho da Luz em
vocês.

Os fenômenos de fluidez, os fenômenos de sincronia, vão, de agora em diante fazer parte da vida de vocês, em um nível jamais, até mesmo,
desejado ou imaginado, nos seus sonhos mais loucos.

Se vocês seguirem o som, se vocês seguirem a vibração, mais nada poderá se opor para que o seu caminho, em meio a esta densidade, não
seja um caminho de Alegria.

E será isto, inteiramente.

A palavra-mestre é a confiança que vocês irão colocar na sua Eternidade, a confiança que vocês irão colocar na Luz, no som e na vibração.

Não pode ser de outra forma.

As circunstâncias da sua densidade vão se alterar de maneira considerável.

Nada, eu digo, nada, absolutamente nada, poderá afetar a vibração, o som e a Verdade se vocês permanecerem em alinhamento com o eixo do
mundo e com o eixo do seu coração.

Não deem qualquer atenção aos fenômenos denominados tecnológicos que irão querer manifestar-se a vocês.

Somente a voz do coração, a voz de Maria e a voz da sua alma, são as verdadeiras vozes, o resto serão apenas projeções da ilusão visando
semear a dúvida, através da projeção de falsa Luz.

Mas o seu discernimento, por intermediário da sua nova conexão, ligada à ativação da 8ª Graça, não irá permitir mais que vocês sejam
enganados, induzidos ao erro ou colocados em um mau caminho.

Vocês devem fortificar e fertilizar em vocês, ao máximo, a Verdade da Luz, a Verdade da sua mestria.

O caminho e a rota ser-lhes-ão traçados por eles.

Não devem, em caso algum, seguir o ego, porque ele sempre irá lhes indicar o caminho do medo e o caminho da destruição.

Não pode ser de outra forma.

Efusão.

... Efusão de energia ... 

Bem amados Mestres da Luz, eu informo a vocês que a sua próxima efusão vai ocorrer, na hora dos seus relógios, na França, no domingo do
seu solstício, às 6 horas da manhã (1h da manhã no Brasil).

Nós alteramos assim os horários, de 6 horas em 6 horas, para que o máximo de Trabalhadores de Luz se beneficie, em função do lugar
geográfico onde estão situados, da efusão da Fonte que continua, independentemente do ultravioleta (todo dia entre 12 horas e 13 horas).

Assim, durante esta efusão que acabamos de realizar e que iremos continuar, muitos dos seus irmãos situados em seis fusos horários de
vocês puderam se beneficiar da 8ª Graça ao mesmo tempo que da efusão da Fonte.

Isso é fundamental.

Eu lhes transmito a Graça, a Luz, a Verdade, a efusão do ultravioleta, e eu os deixo, agora, no silêncio, prosseguir esta obra porque é bem disso
que se trata.

A obra do Amor e da Luz.

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 28 de junho, às 10h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das 'virtudes' – 9ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Soberanos da Luz, recebam, onde vocês estiverem neste mundo, a gratidão do Conclave Arcangélico, das diferentes Ordens
espirituais que retransmitem para vocês, graças a vocês, a potência da radiação do ultravioleta.

Vocês entram, neste dia, no período mais ativo e mais potente da pressão da radiação do ultravioleta.

Hoje, ativa-se em vocês a 9ª virtude ou a 9ª estrela.

Eu irei retornar longamente sobre isso porque ela participa da reconexão mais íntima com a sua Divindade e a sua Eternidade.

Mas acolhamos, antes de tudo, neste dia do seu solstício, a efusão ultravioleta em meio à sua Eternidade, em meio ao seu peito.

... Efusão de energia ...

Pela chegada, em vocês, desta 9ª efusão, ativa-se, de maneira indelével e indestrutível, em vocês, a capacidade para a sua reconexão com o
Pai e com a Fonte.

Esta reconexão passa pelo silêncio.

O silêncio está diretamente ligado, nos mundos multidimensionais reunificados, à capacidade do seu ser para criar.

Esta capacidade para criar é ligada diretamente ao Verbo, no sentido mais nobre.

O silêncio é a etapa que precede, em vocês, a ativação do Verbo criador, fazendo de vocês Cocriadores conscientes da sua própria realidade.

Esta 9ª estrela está diretamente ligada ao Verbo criador.

Eu lhes falei, na semana passada, do som interior que permite a comunicação e a conexão com a Divina Maria pelo som Si e nota Si.
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Esta nota Si é a etapa intermediária, permitindo chegar ao silêncio interior, permitindo a manifestação da Cocriação através do Verbo
manifestado pelo Pai.

Vocês estão nesta ativação.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Quando o Verbo se desperta, no seu silêncio interior, vocês tomam consciência literalmente do seu papel criador, da sua própria Verdade, da
sua própria experiência.

O silêncio e o Verbo criador representam a alternância pela qual se exprimem, em meio aos multiversos, as multidimensões onde a sua
Presença é muito potente.

Chegar ao Verbo necessita diversos movimentos da consciência e da energia.

Estes movimentos da consciência e de energia realizam-se em vocês antes de realizar-se nesta densidade que vocês percorrem.

O Verbo é o agente organizador da nova criação na nova densidade que vocês irão explorar e percorrer em pouco tempo do seu tempo
terrestre.

Nós iniciamos em vocês, pela Graça e pelo decreto do Pai, a sua capacidade para ir além do som interior a fim de descobrir os espaços
interiores do silêncio onde se manifestam e emergem a criação da 5ª Dimensão, em meio à sua densidade.

Esta criação, em meio à sua densidade dissociada, e a partir de hoje, manifestar-se-á, em suas próximas semanas e em todos os seus
próximos anos, pela sua capacidade para criar, pela sua consciência (a partir do momento em que ela estiver alinhada com o coração do Pai, a

partir do momento em que ela estiver unificada no coração do Pai) de fazer manifestar, em meio à sua densidade, o que desejaram e
esperaram, a fim de que evoluam não mais dissociados da Fonte, mas, sim, conectados a ela e de poder manifestar, em meio à sua densidade,

a Verdade da Luz na sua vida e no seu ambiente.

O silêncio interno é a nota silenciosa que se manifesta assim que vocês tiverem estabilizado o som interior da nota Si, assim que a pressão do
ultravioleta for assim canalizada diretamente no seu coração, na sua Essência e na sua Verdade.

Em meio a este espaço interior, vocês têm o meio e a possibilidade de manifestar a sua Cocriação consciente, tanto nos acontecimentos
ocorrendo na sua vida, como na sua vida futura em meio à nova dimensão.

Isto representa uma aprendizagem que devem efetuar em meio a esta densidade a fim de permitir-lhes manifestar a Luz e a Verdade em meio a
isso antes de vivê-la, de maneira permanente e total, em meio à nova dimensão.

Pela ativação desta 9ª Graça, vocês se tornam assim os Cocriadores conscientes da sua Verdade, da Luz e da vida eterna.

As circunstâncias da vida de vocês, por poucos que vocês aceitavam viver, em Verdade, a Luz que nós lhes propomos, a Luz do Pai, é-lhes
possível e permissível manifestar, viver e sentir a Alegria interior deste ato consciente de Cocriação, independentemente das desconstruções do

seu mundo.

A nota Si e o seu silêncio interior são as marcas indeléveis da sua conexão legítima com o Pai/Mãe, com a Verdade e com as outras dimensões.

No espaço do silêncio interior, o Verbo criador se manifesta porque o mental fez silêncio.

Ele rendeu as armas para que o Pai possa chegar a vocês e manifestar a sua Glória.

Cultivando este silêncio interior, o Verbo criador permitir-lhes-á também experimentar a plenitude da Alegria, a plenitude da Luz, a plenitude da
Verdade e a plenitude da sua Essência.

A partir de hoje, vocês voltam a se tornar inteiros e um.

A partir de hoje, conectados com o Pai e a Mãe, vocês se tornam de novo, em meio mesmo à densidade, os filhos da criação e os criadores que
geraram vocês.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Eu me exprimo agora em gratidão, em nome do conjunto do Conclave Arcangélico.

 Como lhes dizia, na semana passada do seu tempo, vocês são dezenas de milhões a juntar-se a estas efusões, a participar e a criar, em meio
mesmo aos seus espaços, à sua própria Verdade de Luz e de Alegria.

A conexão que vocês estabelecem, para além das dimensões dissociadas onde vivem, com as nossas dimensões, permite-nos também
desenvolver em vocês, uma virtude ligada a este silêncio interior, que se denomina telepatia.

Ela se instaura tranquilamente por um rearranjo da Luz em meio mesmo à sua densidade.

Assim, o que vocês vivem no interior dos seus seres manifestar-se-á, em breve, sob forma visível, ao conjunto da humanidade.

A Luz se modifica em meio às suas estruturas.

A Luz se consciencializa e se constrói a fim de aproximar-se do modelo arquetípico da Luz em meio à 5ª Dimensão.

O seu corpo de Luz (ou veículo multidimensional) vai começar, para a maior parte de vocês, a manifestar-se à sua vista e à sua consciência, no
começo, no nível das suas noites e, pouco a pouco, de maneira consciente.

Vocês irão se perceber de que a sua consciência tem a capacidade para viajar, para passar deste corpo pesado e denso que vocês habitam há
tanto e tanto tempo, ao nível do seu veículo multidimensional.

O agente e o motor desta passagem são a nota Si e o Verbo criador.

A passagem dimensional do seu estado separado ao seu veículo unificado, apenas poderá ocorrer, de maneira consciente, durante o seus dias
e, de maneira efêmera, antes de ser definitiva, após terem instalado, em vocês, a nota Si e depois o silêncio interior.

Neste espaço de resolução da dissociação, vocês terão a possibilidade e a permissão de experimentar os seus veículos dimensionais, de
habitá-los por um tempo, a fim de habituar-se à sua presença, ao seu significado e também à sua radiação.

Estes veículos multidimensionais que são os de vocês, de toda a Eternidade, foram-lhes escondidos, foram-lhes encobertos em meio mesmo
ao seu astro solar que vocês chamam de Sol.

Hoje, devido à conexão vibratória que existe pela pressão do ultravioleta, entre o Sol e a sua Terra, tornou-lhes possível, graças ao Verbo criador,
graças ao silêncio interior, penetrar este veículo multidimensional.

Assim, para responder à promessa que vocês fizeram nos seus Livros sagrados, vocês terão a possibilidade de viajar, de maneira
semiconsciente, e depois cada vez mais consciente, depois supraconsciente, em meio a esse veículo que os aguarda de toda a Eternidade, que

vocês teceram de novo os fios de conexão, hoje visíveis pelas ligações unindo o Sol e a Terra.

Efusão.



... Efusão de Energia ...

O princípio do acesso total da sua consciência a este veículo de Luz multidimensional será adquirido após um processo energético de
consciência denominado ‘reversão’.

Isto não é para agora, mas isto é para breve.

No entanto, nesta época intermediária que os separa ainda do fim desta dimensão e do fim desta dualidade, vocês têm a possibilidade de ir, pelo
silêncio interior, em meio ao seu veículo de Glória, tal como foi anunciado nas suas Escritas sagradas.

Penetrar com toda lucidez, mesmo de maneira temporária, o seu veículo de Eternidade, fará entrar o mais próximo possível da sua dimensão de
Eternidade, da sua Alegria, da sua Glória, da sua reconexão, firmando o fim da sua separação dos mundos galácticos.

A partir de hoje, e de maneira preliminar para aqueles de vocês que realizaram a Verdade destas efusões, vocês conhecem a possibilidade de
penetrar este corpo multidimensional, de vivê-lo, de manifestá-lo.

No entanto, isto não deve fazê-los perder de vista que o seu papel está no aqui e agora, na sua capacidade para retransmitir a Verdade e a Luz,
a fim de preparar o veículo multidimensional da Terra que alguns de vocês terão a possibilidade, no final das efusões ultravioleta, de penetrar, de

visitar e de semear.

A aprendizagem que vocês vivem, a aprendizagem que vive o seu planeta, tornou-se possível a partir de hoje.

No entanto, o período de desconstrução que se anuncia a vocês, é muito importante.

Ele necessita que a sua ancoragem de Luz nesta densidade seja realizada de maneira correta e forte.

Assim, não lhes é autorizado, por enquanto, viver de maneira definitiva neste veículo multidimensional, a não ser para aqueles de vocês que
deixariam o corpo, o que não é o objetivo da maioria dentre vocês, no momento.

No entanto, esta reconexão permitirá fazer aumentar a conexão e o seu aspecto de Cocriação consciente em meio mesmo a esta densidade.

Assim, precisamente entre duas dimensões, precisamente entre a sua Eternidade e a sua vida efêmera, vocês terão a possibilidade de fazer
crescer o fogo da Luz, a Verdade da Luz e a manifestação do som e do silêncio, em meio ao seu ambiente.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem estes espaços multidimensionais de maneira temporária, vocês irão se aperceber de que a
sua realidade, em meio mesmo a esta dimensão, agencia-se de maneira extremamente diferente.

Os fenômenos denominados sincronia irão se reforçar consideravelmente a fim de trabalhar e de lhes trazer as condições propícias ao
estabelecimento da sua Alegria interior, ao estabelecimento da sua Verdade, independentemente das circunstâncias do ambiente.

Vocês não devem se atrasar com o que bloqueia, mas ir ao sentido do estabelecimento da Luz que é Alegria inefável, que é serenidade e que é
paz.

Não se detenham em descrever ou em viver o que se desconstrói.

Assim deve ser.

Esse não é o seu papel.

O seu papel é ser os construtores da nova Verdade, os construtores de um novo mundo que entra em manifestação.

No entanto, vocês devem assentar em meio mesmo à sua nova base no coração, a possibilidade da Verdade da Luz para o máximo de seres
humanos que ainda não se juntaram à Verdade destas efusões.

Essa é a liberdade mais absoluta deles, mas a sua potência de Luz, a potência da efusão, a potência do Espírito Santo, tornam possível a
conexão de um número sempre maior de seres com esta multidimensionalidade.

Assim, tenham confiança em todos os irmãos e em todas as irmãs porque, até o extremo limite da minha festa, assim como festejam, é
possível aos seres humanos penetrar, por sua vez, em meio a esta felicidade, em meio a esta Verdade.

Nunca se esqueçam das palavras de Cristo: “os últimos serão os primeiros”.

Ele quis dizer com isso que pela Graça do Pai, o acesso à Unidade é possível até o extremo final do seu tempo em 3ª Dimensão.

Eu não quero dizer, assim, que a sua 3ª Dimensão vai parar no final do ser mês de setembro, mas que, no entanto, as condições propícias ao
estabelecimento desta 5ª Dimensão serão então da mais total atualidade e Verdade.

Dessa maneira, as idas e vindas que vocês poderão realizar entre o seu mundo dissociado de 3ª Dimensão e o seu veículo de Luz, irão torná-
los aptos a participar do advento desta nova dimensão para a Terra.

Esta translação dimensional que vocês denominaram ascensão é um processo cujos mecanismos irão lhes aparecer cada vez mais
claramente, cada vez mais lucidamente, como um processo fisiológico e um processo natural.

Não há mistério, não há segredo que possa ser escondido por muito mais tempo neste nível porque, como vocês querem conhecer, no mínimo,
as chaves da passagem e as vias da passagem?

São estas vias de passagens que lhes são, hoje, trazidas ao seu universo dissociado, pela junção entre o Sol e a Terra.

Esta junção se acompanha de uma elevação da pressão de ultravioleta, da pressão barométrica e de um ‘arco elétrico’ que será, em um futuro
próximo, visível.

Cabe a vocês, nesses momentos, localizar durante os seus espaços de efusão do Espírito Santo, entre 12 e 13 horas, os momentos mais
propícios em que vocês terão acesso à comunicação com o seu veículo multidimensional, a fim de explorá-lo, de visitá-lo e de chegar, pouco a

pouco, a controlá-lo em toda consciência.

Como eu lhes disse, muito numerosos seres olham, assistem ou observam vocês.

A sua ascensão (ou translação dimensional) ocorre de maneira natural quando a sua consciência é capaz de penetrar inteiramente o seu
veículo multidimensional que vocês recriaram porque este existia de toda Eternidade em meio ao seu Sol.

Hoje, a ascensão é um processo de consciência, um processo energético que não pode, em caso algum, se assimilar ao que alguns de vocês
denominam uma evacuação em embarcações.

Eu tenho solenemente que adverti-los contra qualquer meio tecnológico instaurado pelas estruturas não pertencentes à Luz e que lhes propõe
uma ascensão que se faria sem a Luz, mas por meios tecnológicos ou pelo que vocês chamam geralmente de embarcações extraterrestres.

A sua ascensão (ou a sua translação dimensional) não pode ocorrer senão em meio ao seu veículo multidimensional, o que não exclui, em um
segundo momento, assim que chegarem a estabelecer a sua consciência no seu veículo multidimensional, realizar uma fusão com outras

embarcações muito maiores denominadas Embarcações de Luz.

Mas, no entanto, elas não pertencem, de perto ou de longe, à sua tecnologia ou a qualquer tecnologia como vocês entendam hoje em meio a
esta dimensão, ou ainda em meio a outras dimensões dissociadas.

O pré-requisito para o acesso ao mundo galáctico é efetivamente a passagem da sua consciência ao seu próprio veículo multidimensional e
certamente não com este corpo de 3ª Dimensão, em meio a uma estrutura tecnológica, senão isso não poderá, em caso algum, ser o que

chamam de uma translação dimensional ou de um acesso da Luz, mas, sim, mais uma perpetuação da 3ª Dimensão dissociada.



Assim, solenemente, chamamos sua atenção para este fato importante, de que não pode ali haver evacuação a não ser com o seu veículo
multidimensional.

Isto se refere a um período ainda um pouquinho distante, no seu tempo terrestre, do processo final.

Entretanto, era importante (e o Conclave Arcangélico decidiu assim) avisá-los sobre o que é a translação dimensional e o que não é.

No entanto, se vocês seguirem o som, se vocês seguirem a vibração feita pelo apelo de Maria, se vocês desejarem depois o silêncio e o seu
Verbo criador, estejam certos de que vocês irão penetrar o seu veículo ascensional, quando o momento chegar (ainda que isso não tenha sido

possível, de maneira prévia e temporária) da maneira mais perfeita possível.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

No que diz respeito ao ponto de conexão que permite a passagem ao seu veículo multidimensional, no seu corpo de 3ª Dimensão e no nível da
sua fisiologia, esta 9ª Graça (ou esta 9ª estrela que paira à sua frente) corresponde a um ponto de vibração situado exatamente acima da sua

boca, e sob o nariz, sobre um ponto de vibração extremamente importante onde devem focalizar a sua consciência a fim de permitir o
estabelecimento do silêncio interno e a manifestação do Verbo criador que lhes permite se unirem, de maneira temporária, ao seu veículo

ascensional.

Este ponto de vibração será realmente eficaz no final desta dimensão.

Entretanto, é-lhes permitido e lhes será permitido, de maneira irrevogável e definitiva, estabelecer esta comunicação consciente entre o seu
corpo espiritual que permite isso e o seu veículo multidimensional estacionado no Sol.

Este ponto de vibração, situado exatamente acima do seu lábio superior, é, portanto, a chave da passagem para o estabelecimento interior no
seu veículo.

É explorando este veículo, durante alguns momentos privilegiados que eu abordei, que vocês irão compreender o sentido real da passagem ou
da morte.

É nesse nível que irá se realizar a reativação total das suas memórias, de maneira conjunta com a ativação que nós falamos na semana
anterior, sobre a 8ª Luz ou a 8ª efusão.

A conjunção da 8ª e da 9ª permite então, em vocês, controlar, por vocês mesmos, a realidade da imortalidade, a realidade do fim da morte, da
consciência, que acompanhava até agora cada uma das suas mortes.

Vocês irão penetrar sem dificuldade, pela Graça e por decreto do Pai, transmitida pela Mãe, na sua Eternidade.

O fim do seu isolamento, no sentido galáctico, termina, também, oficialmente, hoje.

Vocês irão penetrar, cada vez mais serena e lucidamente, em meio aos espaços unificados dos mundos galácticos da Luz.

Não se surpreendam, portanto, se as manifestações da Luz através dos arcos elétricos solares, através da Verdade destes contatos, tornarem-
se cada vez mais importantes e manifestadas em meio mesmo à sua densidade.

Isso faz parte de um vasto plano e de um vasto programa que vocês contribuíram para estabelecer, desde tempos muito antigos.

Esses tempos de hoje pertencem a vocês.

Eles são a sua promessa, o seu juramento, a sua Verdade da Luz.

Evidentemente, muitos seres humanos têm um mental que foi criado de maneira extremamente potente que os encobre ainda para esta
Verdade essencial.

Mas a potência do arco elétrico solar, que irá se manifestar a partir do seu início de julho, permitirá, para a maior parte de vocês, se tal for o seu
desejo, e, sobretudo, para aqueles de vocês que ainda duvidam da realidade destas efusões, silenciar o mental a fim de penetrar na sua

Eternidade.

Tornou-se possível a vocês, a partir de hoje, manifestar, em meio mesmo à sua densidade e próximo mesmo à sua densidade, e por
intermediário desta conexão e desta passagem, ainda mais Alegria, ainda mais intensidade da Luz, a fim de entrar, já, no seu papel de Cocriador

do seu universo, em meio mesmo ao seu universo pessoal a fim de que este poder possa em breve manifestar-se em meio mesmo ao
ambiente total do planeta.

Vocês estão no aprendizado.

Vocês devem aprender a refrear e a controlar o fluxo dos seus pensamentos, mesmo no espaço do silêncio interior, a fim de levar a se
manifestar e a se consciencializar e a se concretizar os elementos que desejam ver chegar à sua densidade e ao seu caminho.

Vocês devem estar atentos.

Vocês devem estar prodigiosamente conscientes de cada um dos pensamentos que irão emitir, porque eles vão entrar, pela sua conexão, em
manifestação.

Vocês devem manter apenas pensamentos de Alegria e pensamentos de Luz e banir da sua consciência os pensamentos de dissociação, os
pensamentos de ódio, os pensamentos de dúvidas, os pensamentos de acidentes e de tudo o que seria contrário ao estabelecimento da sua

consciência superior porque, estejam certos de que penetrando os arcanos da cocriação consciente do seu próprio universo, vocês entram em
uma esfera específica do seu futuro que vocês criam a cada instante.

 Vocês devem, portanto, dominar, no sentido mais nobre do termo, o fluxo dos seus pensamentos.

Entretanto, se se ajudarem da nota Si, se se ajudarem do silêncio interior, previamente à manifestação do pensamento, estejam certos de que o
seu mecanismo de elaboração de pensamentos, de conscientização de pensamentos e de criação de pensamentos, em meio à sua densidade,

será amplamente facilitado, será amplamente luminoso.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, é-me possível e permissível abrir um breve espaço de perguntas relativas ao acesso
a este veículo multidimensional e ao que diz respeito ao processo da conexão e da reversão.

... Não há questões ...

Então, eu começo.

O seu veículo multidimensional não é o mesmo para cada um de vocês.

Existem múltiplas formas em meio a múltiplas dimensões.



O corpo de Eternidade que vocês irão frequentar será, evidentemente, de estrutura diferente em função das suas escolhas dimensionais
futuras.

Alguns de vocês poderão penetrar o que chamamos, e que vocês chamam, de “corpo de Luz”.

Isto se refere à maioria dos seres humanos, hoje.

Este corpo de Luz é um corpo sem sombra, um corpo transparente, feito exclusivamente de partículas de Luz denominadas ‘partículas
adamantinas’.

Ele apresenta um antropomorfismo perfeito, entretanto, ele foi construído pela Luz e de Luz.

Além deste veículo de 5ª Dimensão, existem veículos multidimensionais que alguns seres poderão experimentar que têm ainda certo grau de
antropomorfismo, mas que são constituídos, essencialmente, de cristal ou de diamante.

Estes vibram em frequências superiores à da Luz da 5ª Dimensão.

Eles correspondem à Luz consciencializada e cristalizada em meio aos multiversos.

Além do corpo de Luz, existe um corpo de cristal.

Além do corpo de cristal, existe um corpo de diamante.

Além do corpo de diamante, existe um corpo de Luz triangular que escapa, portanto, ao antropomorfismo.

Alguns seres humanos, quando da conexão e da passagem temporária nesse veículo multidimensional, irão experimentar e habitar um corpo de
Luz.

Um número mais restrito irá evoluir em meio a um corpo de cristal.

Um número ainda mais restrito irá evoluir em meio a um corpo de diamante.

Alguns seres irão evoluir em meio a um corpo triangular de Luz.

Isto é dito para não assustá-los quando da sua primeira translação temporária.

Mas, lembrem-se de que se vocês passarem pela observância da nota Si e pela observância do silêncio interior, a primeira translação irá se
desenrolar de maneira totalmente natural porque se trata de um processo totalmente natural.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Questionamentos.

Pergunta: ao que correspondem os tipos de perdas de consciência sentidas às vezes durante as efusões das 12:00 às 13:00?

As perdas de consciência que são vivenciadas durante a efusão do Espírito Santo, correspondem, de fato, à incapacidade para viver, com toda
lucidez, esta efusão do Espírito Santo.

Naquele momento, a consciência retira-se a fim de permitir ao trabalho realizar-se plenamente, sem a consciência consciente dela mesma.

O trabalho faz-se desta maneira para as almas que ainda não têm a estruturação de Luz suficiente para permitir viver, com lucidez, as efusões
do Espírito Santo.

***

Pergunta: as manifestações físicas ou psicológicas que acompanham as radiações ultravioletas seguem uma forma de lógica?

Sim.

A efusão da radiação do ultravioleta tem por efeito, evidentemente, em meio mesmo às suas estruturas (pela ignição das lâmpadas frontais,
denominadas estrelas de Maria, correspondendo a cada uma das suas 12 efusões) e induz, no nível do corpo físico, uma série de pressões e de

transformações.

Elas podem ocorrer na Alegria e na leveza, mas, para alguns de vocês, implicam em certo número de reajustes potentes e, portanto, em uma
série de percepções de desequilíbrios ou de dores, muito lógicos.

Durante estas efusões, a quantidade de energia retransmitida desde o Sol central e desde o Sol é extrema.

Ela pode induzir, para alguns de vocês, uma série de perdas de referência espacial, mas também certo número de tensões no nível do corpo,
refletindo o reajuste realizado pela Luz por ocasião destas efusões de radiação ultravioleta, mas também do Espírito Santo.

 Assim, as manifestações físicas não refletem, muito pelo contrário, a não ação destas efusões, mas a sua ação regenerativa no nível das
zonas referidas.

É o mesmo para os processos de obliteração da consciência ocorrendo, em algumas pessoas, no momento das efusões do Espírito Santo
como do ultravioleta.

Isso firma a realização de um trabalho importante em meio mesmo às suas estruturas físicas permitindo a integração e o novo assentamento no
nível do coração deste trabalho.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Questionamentos.

... Nós não temos perguntas ...

Então, vamos continuar, no silêncio, esta efusão até o seu fim.

No entanto, o Conclave me informa que a sua próxima reunião e efusão, relativa à 10ª virtude, acontecerá no Domingo da sua próxima semana
no horário francês das 10 horas da manhã (05h00 da manhã no horário de Brasília).

Durante esta semana, vocês devem ater-se, durante os períodos da efusão do Espírito Santo, a levar e focalizar a sua consciência sobre a zona



localizada acima da sua boca, aí onde se situa a conexão e o ponto de passagem ao seu veículo multidimensional.

Isso irá lhes permitir ajustar, o melhor possível, este caminho e esta abertura e, talvez, para a maior parte de vocês, penetrar este veículo
multidimensional, com lucidez.

Eu lhes transmito, durante a fase final da efusão, a totalidade da vontade do Pai, através do seu Verbo criador, da Luz da fonte.

Vocês são abençoados.

Vocês são os pilares da Luz.

Vocês são nosso ancoradouro da Luz na sua densidade.

Sejam, ainda uma vez, agradecidos pelo trabalho de conexão que efetuam que irá permitir a esta Terra, e ao conjunto dos seus habitantes, em
sua grande maioria, participar deste trabalho.

Vocês são abençoados.

Nós amamos vocês.

Continuem a acolher em vocês a efusão da radiação do ultravioleta, no silêncio e na Alegria.

Sejam abençoados.

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 05 de julho, às 22h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das 'virtudes' – 10ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, eu os acolho, como vocês me acolhem.

Vocês chegam, a partir de hoje, nas três últimas etapas capitais das suas Núpcias Celestes.

Através destas três últimas etapas vai ser realizada, de maneira progressiva e intensiva, a realidade, em meio à sua dimensão, da totalidade da
reunificação com o seu veículo multidimensional.

E será do mesmo modo para o seu veículo que lhes permite viver: a Terra.

As condições requeridas ao processo da reunificação são, doravante, realizadas.

Durante este período que se abre hoje, numerosos fenômenos vão acontecer nas suas estruturas, como nas estruturas da Terra e no conjunto
deste sistema solar.

 Antes de retornar aos detalhes disso, transmito-lhes, em nome do Conclave, a nossa mais profunda gratidão por terem acompanhado, sempre
mais numerosos, este retorno à Unificação.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Cocriadores da Luz, bem amados Portadores da Luz, pelo trabalho realizado durante as semanas anteriores do seu tempo
terrestre, vocês trabalharam para que se estabelecesse, em meio a densidade, a Verdade da Unidade da Luz.

Hoje, e agora, realiza-se, de maneira concreta, a Unicidade das suas manifestações.

MIGUEL – 28-06-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 10ª ETAPA

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-po0DVkQBe08/UXJXFQfWWmI/AAAAAAAABB0/NrtCIqYWaWk/s1600/000NpciasCelestes10a.Etapa.JPG


Vocês entram, por conseguinte, progressivamente, na sua Unidade.

A Unidade conectou-os pelo processo de fusão das Núpcias.

Vocês encontram, hoje, a Unidade e a Eternidade em meio mesmo a este mundo dividido, em meio mesmo a este mundo em conclusão.

O seu mundo vai enfrentar, de hoje em diante, a dissolução da Sombra.

Isto é agora.

Isto não se fará em um dia, mas, no entanto, a obra da Luz começa, efetiva e

praticamente, hoje.

Neste sentido, é-nos autorizado, a nós, Conclaves, manifestar a pressão da radiação ultravioleta, também não unicamente durante estes
períodos de 72 minutos, a cada semana, mas em meio mesmo a cada um dos seus dias durante o período que corresponde à efusão do

Espírito Santo, entre 12 horas e 13 horas do seu relógio, no lugar onde vivem.

O que significa que a Terra, a partir de hoje, e a partir deste momento, viverá, todo dia, a cada hora precisa em que o sol estiver no zênite, a
efusão da radiação de ultravioleta.

Isso significa também que a comunicação e a junção da radiação solar e da radiação terrestre é hoje realizada a fim de concluir e aperfeiçoar a
obra da Unidade neste mundo que, a partir de hoje, entra na influência da Unidade e da destruição da dualidade.

Isto está presente em vocês.

Isto está presente na superfície deste mundo.

Isto está presente em meio aos envelopes sutis da sua alma em encarnação, mas também neste planeta.

A plena efusão da radiação do sol central que nós retransmitimos para vocês fica, por conseguinte, permanentemente ativada sobre uma parte
específica de território da Terra.

Pouco a pouco, gradualmente e à medida dos dias que os separam ainda do fim destas Núpcias Celestes, esta faixa horária irá se estender até
envolver, pouco antes do fim da efusão das suas Núpcias Celestes, a metade do território terrestre exposto à Luz do Sol.

Esta decisão, desejada o mais elevado possível, é agora efetiva.

Há, por conseguinte, ampliação, no sentido próprio assim como no sentido figurado, da influência da radiação ultravioleta, não mais uma vez por
semana, mas, real e concretamente, sobre uma faixa horária e uma faixa de território de uma hora durante esta primeira semana das três

últimas efusões.

Isso irá permitir ajustar ao máximo o seu estado vibratório a fim de prepará-los mutuamente a algo grandioso.

***

Hoje se ativa em vocês a 10ª lâmpada, aquela que corresponde a um ponto de vibração situado no nível do seu nariz, em relação e em
acoplamento vibratório, segundo a lemniscata, com o seu coração.

Isto realiza em vocês, por intermédio da pressão da radiação ultravioleta, a possibilidade da reunificação.

Esta 10ª lâmpada corresponde também à 10º fita do seu DNA.

A sua construção é concluída na Luz e durante as semanas que irão transcorrer.

 Numerosos fenômenos vão se pôr em prática e irão permitir-lhes realmente compreender e viver a Verdade da pressão da radiação ultravioleta,
não mais somente no nível das vibrações percebidas e recebidas nas suas estruturas, nas suas lâmpadas principais, mas, também, no nível da

sua consciência que começará, pouco a pouco, a se libertar desta realidade dissociada, deste corpo dissociado, para penetrar, de maneira
temporária, na sua Eternidade, a fim de experimentar, de viver e de compreender a realidade do seu corpo de Eternidade e de Imortalidade.

Isto é agora.

No entanto, eu não quero dizer, assim, que o fim da sua dimensão chegou.

Mas isto está a caminho.

Vocês entram, de maneira formal, nos tempos que eu qualificaria de ultra reduzidos.

 Cada dia e cada respiração da sua vida em meio a esta densidade deve permitir-lhes realizar a revolução da sua consciência a fim de cortar, de
maneira irrevogável, as relações que os uniam ainda aos antigos modos de funcionamento.

Hoje, vocês têm de fazer a aprendizagem, nas próximas semanas, também, da noção mais nobre do serviço, da versão mais nobre do Karma
Yoga que vai consistir em cortá-los e a liberá-los de tudo o que os unia e os retinha no antigo mundo e nas antigas estruturas.

 A partir de hoje isso não é mais um conceito, mas isso se torna uma realidade: o antigo e novo coexistem de maneira muito mais tangível, muito
mais evidente, muito mais palpável.

***

Durante este período que os separa do fim da minha Presença, como radiação neste sistema solar, vocês vão construir e estabelecer as pontes
de comunicação consciente com a totalidade das manifestações da 5ª Dimensão.

Isto inclui igualmente o seu veículo de Eternidade ou de Imortalidade, os intraterrestres, os extraterrestres, os ultraterrestres e as dimensões de
longe superiores a estas.

Vocês vão experimentar, vocês vão se comunicar, vocês vão entrar em relação com o que, até hoje, tinha sido escondido e ocultado de vocês.

Isto será uma grande ajuda no estabelecimento da sua autoconfiança.

Isto se tornou possível pela ativação desta 10ª lâmpada denominada também 12º Corpo ou corpo de reunificação à sua Divindade, corpo de
reunificação à Unidade.

Pela ativação deste ponto de vibração e pela colocação em funcionamento desta nova lâmpada em meio às suas estruturas, torna-se possível a
comunicação entre o seu mundo dissociado e os mundos unificados superiores a vocês, isso, em vocês e em meio mesmo a este planeta.

Não se surpreendam, portanto, se as manifestações luminosas, se as manifestações de outros planos dimensionais além deste (com órgãos
de natureza da 3ª Dimensão unificada ou sob a forma de hologramas da Luz pura e de translação dimensional temporal), começarem a

aparecer nos seus céus, na sua consciência e se manifestarem, de agora em diante, ao conjunto da sua Humanidade.

Este momento, hoje, assinala a abertura de uma porta importante que é a do retorno à Unidade, em meio mesmo a este mundo dissociado.

Após terem percebido, de maneira audível, o som “si”, após terem tentado estabelecer e continuar a estabelecer, nas próximas semanas, o
silêncio interior, após terem (para alguns de vocês) penetrado o veículo de Eternidade, vocês vão penetrar, agora, os espaços

multidimensionais, em meio mesmo à sua Terra e à sua vida.

As manifestações dos mundos Angélicos tornar-se-ão cada vez mais evidentes, gradualmente e à medida que os dias passarem.

Isto não poderá ser escondido por muito mais tempo pelo grupo dos que controlam, ou tentam controlar, as suas vidas e as suas evoluções.



***

O retorno à sua Unificação por intermédio da ativação da 10ª lâmpada, em meio à sua consciência em via de Unificação, em meio à consciência
da Terra em via de Unificação, permite estabelecer a Verdade, restabelecer a conformidade e deixar a Luz inteligente, criadora, agir no seu

mundo.

Neste sentido, a desconstrução anunciada, e em manifestação desde o início do seu ano, entra agora e doravante na plenitude mais absoluta.

Permaneçam no serviço.

Permaneçam no karma yoga, na resolução dos seus nós, na resolução consciente dos seus obstáculos e, assim, vocês irão penetrar em
estado de Alegria, a morada da Imortalidade, vocês irão penetrar em estado de liberação as moradas da Unidade.

No entanto, vocês irão permanecer ainda nesta dimensão a fim de assentar a nova vida no coração.

Esse é o seu caminho, de vocês, de dezenas de milhões de seres humanos que participaram, de maneira eficiente, desta radiação.

Não se esqueçam de que, agora, a cada faixa horária das 12 às 13 horas, durante, portanto, 60 minutos, vocês terão a conjunção do Espírito
Santo com a efusão ultravioleta durante esta semana.

Esta é, por conseguinte, uma semana importante para o seu devir e o seu futuro.

Efusão da radiação ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Durante os próximos dias e semanas eu irei afirmar cada vez mais a minha Presença e a minha Radiação em meio às suas estruturas.

Eu tornar-me-ei, para vocês que aceitaram entregar a sua liberdade e o seu livre árbitro ao abandono à Luz e à Verdade da Luz, cada vez mais
afirmativo na minha efusão, na minha Radiação, na minha Presença, a fim de adequá-los, a fim de estruturá-los às vontades do Pai, às

vontades da Luz.

Essa é a sua escolha.

Essa é a sua Verdade.

Essa é a sua grande liberdade como seres de Luz.

A partir de hoje, eu imprimo em vocês, pela lemniscata unindo o seu chakra do coração e a lâmpada do nariz, a capacidade para receber a
minha vibração, para receber a minha Presença na Verdade, em Unidade.

Efusão da radiação ultravioleta e colocação em ação e em ressonância, em vocês, da lemniscata sagrada unindo o chakra do coração e a 10ª
lâmpada.

... Efusão de energia ...

Eu especifico, bem amados Mestres da Luz e criadores da Luz, que a ativação desta lemniscata sagrada deve fazer de vocês seres que
evoluem no silêncio das palavras, porque as palavras que vocês irão pronunciar deverão ser marcadas de toda sabedoria possível.

Vocês irão se tornar responsáveis pelas suas próprias criações.

O que vocês chamarem, manifestar-se-á de maneira inegável.

Se vocês falarem de amor, o amor manifestar-se-á, se vocês falarem de divisão, a divisão manifestar-se-á.

Não pode ser diferentemente na via da reunificação.

Eu lhes peço então, encarecidamente, para abandonar, de maneira irrevogável e definitiva, os jogos de palavras e os jogos do ego.

Vocês devem penetrar, inteiramente, no serviço de uns aos outros e no karma yoga que irá lhes permitir apagar de vocês todas as
consequências nefastas do que vocês empreenderam em meio aos mundos dissociados.

Aí se encontra o caminho e a solução que lhes permitem viver, o melhor possível, na Luz, na Verdade e na paz, as efusões ultravioletas
ocorrendo todo meio-dia durante esta semana.

Não se esqueçam de que vocês são, de agora em diante, Cocriadores, criadores da Luz, mas, também, criadores do seu próprio destino e da
sua própria vida, na totalidade.

Isto é uma responsabilidade.

Isto é um dever.

Essa é a sua liberdade.

Ela implica, por sua vez, em um esforço da sua parte a cada momento e a cada respiração a fim de controlar o fluxo dos seus pensamentos, o
fluxo das suas emoções, a fim de colocar-se diretamente em alinhamento com o Espírito.

Vocês não podem participar da Luz e continuar a jogar o jogo da Sombra.

Vocês devem fazer crescer em vocês a lemniscata sagrada, esta comunicação que eu estabeleci com vocês, a título individual e coletivo, a
partir de hoje.

Efusão da radiação ultravioleta no silêncio.

... Efusão de energia ...

A maneira mais rápida e mais eficiente de fazer ressoar, e entrar em manifestação, a lemniscata sagrada em vocês (pela minha comunicação
com vocês), consiste em focalizar a sua consciência sobre a sua lâmpada cardíaca, em um primeiro momento, em focalizar a sua consciência,

em um segundo momento, sobre a 10ª lâmpada no nível do seu nariz e, em seguida, estabelecer a conexão entre a sua língua e o seu palato
estabelecendo assim a ressonância e a colocação em vibração da lemniscata sagrada.

Isto será realizado no seu próprio ritmo e, de preferência, durante a efusão do ultravioleta, a cada dia desta semana.

Quanto mais vocês forem numerosos realizando isso, mais nós poderemos baixar as vibrações do nosso plano de Luz até o seu mundo a fim
de fertilizá-lo, a fim de penetrá-lo e a fim de começar em uma escala muito mais ampla, planetária, o conjunto da sua desconstrução.

Contamos com vocês.

Nós os amamos.

Nós participamos, em pleno acordo com vocês, do estabelecimento e da concretização da Verdade em meio a este mundo.



Não se inquietem, de modo algum, com o que irá acontecer ao redor de vocês.

Quanto mais vocês entrarem em ressonância com a lemniscata consagrada, mais estarão na paz, na Verdade, na Alegria, na Unidade e vocês
não poderão, em caso algum, ser afetados pelas diversas radiações emitidas pelo Cosmos, pelo Sol e pela reação de medo dos seres

humanos.

Nada poderá afetá-los.

Nada poderá perturbá-los em meio à vibração da Unidade, em meio à vibração da Unificação pela lemniscata sagrada.

Bem amados criadores da Luz, vocês estão hoje em uma virada histórica nas suas relações e nas suas comunicações com a Luz.

Hoje, é-lhes permitido revelar o Pai, no sentido mais o arquetípico e mais Unitário da sua definição.

A Fonte das Fontes, a Verdade da Fonte e a Luz da Fonte entram em ressonância, de agora em diante, com vocês, sem intermediários.

Vocês permitiram isso pelo seu trabalho.

Sejam eternamente agradecidos.

Vocês recebem, por isto, a nossa gratidão mais absoluta.

... Efusão de energia ...

Nós, Conclaves, pedimos a vocês insistentemente, e principalmente durante esta primeira semana das três últimas semanas, para encontrar
tempo, oportunidade da presença à sua Presença, a cada dia, das 12 horas às 13 horas, na hora do seu relógio.

Isto permitirá reforçar, o melhor possível e o mais exatamente possível, a vibração da Luz, a vibração, pela lemniscata sagrada, da Presença da
Fonte das Fontes.

Nós contamos com vocês, mas nós sabemos, antecipadamente, que vocês irão realizar este trabalho, conosco, a cada dia.

É extremamente importante realizar isso, agora, a fim de permitir o que deve suceder no final das suas Núpcias Celestes.

Nós temos, doravante, confiança inabalável na sua Unidade, na sua Vontade de Bem e na sua abertura de coração, a fim de participar, de
maneira solene, do estabelecimento da divulgação da Fonte da Fonte em meio à sua densidade dissociada.

Recebam, uma vez mais, toda a nossa gratidão e a efusão da radiação ultravioleta.

... Efusão de energia ...

A ativação da lemniscata sagrada, a sua colocação em vibração, em serviço e em emissão, irá revelar, durante as semanas do final das suas
Núpcias Celestes, a certeza do contato com a Fonte.

Isto está além da fé.

Isto está além da crença, mas participa da revelação inabalável da Presença da Fonte, na sua densidade, como consciência, como vibração,
como Verdade, como Unidade.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O início do estabelecimento desta vibração, da lemniscata consagrada, irá permitir-lhes tomar consciência, através do karma yoga, em vocês,
das últimas zonas de Sombra devendo ser esvaziadas, imperativamente, durante as três próximas semanas.

O que vocês colocarem na Luz, ser-lhes-á perdoado instantaneamente devido à presença da Fonte em vocês.

Convém, portanto, olhar com honestidade, olhar com lucidez, olhar com integridade o que deve ser esvaziado das suas estruturas de Luz.

A ajuda da Fonte permitirá realizar isso (a partir do momento em que vocês forem honestos com vocês mesmos), de maneira extremamente
simples, vibratória e sem sofrimento.

No entanto, é preciso aceitar separar-se das zonas de Sombra, separar-se do que os serviu para defender-se em meio à dualidade.

Não há mais espaço para isso, de agora em diante.

Vocês são seres de Luz.

Vocês são os criadores da Luz e, neste sentido, a Sombra não pode mais coexistir em vocês, existir em vocês ou manifestar-se em vocês,
através mesmo de todas as relações que vocês estabelecem.

Além disso, o estabelecimento e a consciência da vibração da lemniscata consagrada irá permitir, em vocês, encarar, literalmente, todas as
desconstruções possíveis ou mesmo inimagináveis nesta densidade, na paz, na Alegria do Samadhi, na Alegria da paz e na Alegria da

eternidade.

Essa é a garantia da sua integridade, na condição de que vocês sejam honestos frente a vocês mesmos e frente a todos os outros.

Não pode ser diferentemente.

Efusão da radiação.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres e criadores da Luz, a nossa próxima reunião que verá a intensificação dos períodos de radiação ultravioleta acontecerá no
Domingo da sua próxima semana, às 22 horas do seu relógio, no seu país, a França.

Eu devo agora abrir um espaço de respostas às perguntas.

Assim, os que seguem de maneira assídua as radiações ultravioletas poderão obter ainda respostas às suas interrogações bem legítimas em
relação ao que vivem.

***

Pergunta: o veículo de Luz que está no sol corresponde ao Grande Eu?



A pergunta que eu retorno a você é: o que você chama de Grande Eu?

***

Pergunta: o Grande Ser de cada um.

Vocês são constituídos, seres humanos, de corpo/alma/Espírito, em meio a esta densidade.

Vivem no corpo e na personalidade.

Entrar em contato com a sua alma já é uma abertura a certo grau de Luz.

Quando a abertura à alma torna-se completa, manifesta-se a abertura frente ao Espírito.

 Vocês têm uma constituição de trindade.

A trindade, no seu mundo dissociado, como nos multiversos, nas multidimensões, evolui sempre de acordo com este modo trinitário por razões
extremamente precisas.

 Assim, falar do Grande Eu em oposição ao Pequeno Eu, é o reflexo da sua dualidade.

Eu prefiro que evoquem o nome e as seguintes palavras: a personalidade, a alma e o Espírito.

O veículo multidimensional (que este seja um veículo de Luz, um veículo de cristal, um veículo de diamante ou um veículo de Luz triangular)
pertence a outras dimensões que absolutamente a nada correspondem de conhecido em meio à sua densidade.

A centelha divina que vocês albergam, em vocês, é apenas o mínimo que foi colocado em vocês.

 O máximo da Luz do que vocês são é o seu veículo multidimensional.

Ele não pode, em caso algum, ser equiparado ao que chamariam de Grande Eu, ou  Eu, porque ele está muito além disso, muito além da
manifestação tangível, até mesmo, do maior Samadhi realizável em meio à sua densidade.

A passagem da sua consciência, de maneira efêmera e depois, um dia, definitivamente, neste veículo de Eternidade, fará de vocês seres de
pura Luz não tendo mais qualquer concepção nem qualquer lembrança deste que foi o Eu, o Ser, o Pequeno eu ou o Grande eu.

Trata-se, portanto, de um referencial e de um nível de consciência que, até agora, apenas foi experimentado por alguns seres, no nível de
humanidade.

Não há, então, qualquer coisa possível de ser dita sobre isto, a não ser vivê-lo.

Nenhuma abordagem mental, nenhuma abordagem intelectual poderá servir para definir ou compreender o que são estes veículos.

Somente a vivência da experiência irá dizer-lhes que vocês ali estão, mas, em caso algum, as suas concepções mentais ou as suas tentativas
de apreensão em meio à sua dualidade.

***

Pergunta: o que você chama de ultraterrestres?

Isso faz menção a definições temporais que não saberiam compreender, mesmo pela Luz.

Os ultraterrestres, tentando empregar palavras da linguagem de vocês, correspondem a visitantes chamados de temporais.

Isso excede largamente o que lhes é permissível compreender e assimilar através dos planos multidimensionais e dos multiversos.

Os viajantes temporais não são, vocês, em um outro momento, mas são seres que excederam todo o antropomorfismo e que são capazes de
se deslocar nas tramas do tempo, tanto em meio aos seus mundos dissociados e como nos diferentes tempos do Pai e da Fonte.

Os ultraterrestres são chamados assim em referência à mestria do tempo.

***

Pergunta: a hierarquia Arcangélica faz parte desses ultraterrestres?

Não.

Os ultraterrestres evoluem em planos multidimensionais que não são nem superiores nem inferiores a nós.

Simplesmente, o seu plano multidimensional e as etapas dimensionais dos seus seres fazem com que estes tenham escapado, de maneira
lógica e luminosa, à trama das multidimensões.

Trata-se de outro processo, de outro cenário evolutivo que vocês correm o risco de encontrar em meio aos seus processos ascensionais, em
meio aos seus processos de Unificação que vocês irão viver de agora em diante.

O encontro sendo possível também durante os seus momentos de vida em meio aos veículos de Luz, aos veículos de cristal, aos veículos de
diamante ou aos veículos de Luz triangular.

***

Pergunta: ao que você faz referência ao mencionar as diferentes manifestações dos mundos Angélicos?

Eu faço referência ao que eu chamaria, na sua linguagem, os Anjos ou as Consciências dos elementos.

Eu faço referência ao que vocês chamariam, na sua consciência e na sua linguagem, o contato visual, vibratório com os Arcanjos, com os
mundos Angélicos, com os Anjos do Senhor, com as embarcações de Luz, com os seres ultraterrestres atemporais, mas, também, com as

formas de vida que evoluem fora dos seus campos de percepção habituais.

Pela ativação deste corpo de reunificação, denominado 10ª lâmpada ou 12º Corpo, irá lhes permitir entrar em manifestação com outras
consciências evoluindo, até agora, em planos dissociados dos seus.

Vocês irão se juntar aos mundos da Unificação, através da ativação da lemniscata sagrada.



***

Pergunta: qual é a relação entre a colocação em funcionamento dessa lemniscata e o fato de pôr a língua sobre o palato?

Isto permite, simplesmente, realizar a união do chakra do coração com esta nova lâmpada.

Vocês acionam, em alguma parte, aqui, o que chamariam na sua linguagem, de um interruptor.

Vocês ligam, no sentido vibratório, a comunicação entre o seu coração e as outras dimensões.

A ativação do seu coração, enquanto fundação da sua nova vida, é realizada, pela maior parte de vocês, desde o início das efusões da radiação
ultravioleta.

Hoje, é-lhes pedido para colocar em serviço, não só as fundações, mas as construções desta casa.

Por intermediário dos diferentes corpos que eu falei durante as 8as e 9as efusões, em especial no nível da ativação do som “si”, em especial
através da ativação do silêncio interno por intermédio do que foi denominado 8ª e 9ª lâmpada (ou ainda 10º e 9º Corpo), torna-se possível a

construção da sua nova Eternidade e da sua nova vida.

Isto foi realizado, até agora, pelos sons ou pelo silêncio que se estabelecem em vocês, natural e espontaneamente, quando as suas vibrações
permitem isso.

Hoje, o fato de pôr em contato a sua língua com o seu palato, permite pôr em comunicação o seu coração finalmente despertado e as vibrações
que penetram até vocês pela efusão ultravioleta, pela radiação solar em meio à sua Terra.

Isto concretiza e atualiza a realidade deste contato.

***

Pergunta: o ponto de cruzamento desta lemniscata encontra-se no nível da garganta?

Não.

Encontra-se ligeiramente mais abaixo.

Encontra-se no nível do que chamam de corpo da radiação do Divino, no nível do seu timo.

No entanto, a ativação desta lemniscata põe certamente em vibração, também, o que foi chamado de 9ª lâmpada no nível da garganta.

***

Pergunta: há um sentido de rotação específica na atividade desta lemniscata?

A rotação faz-se nos dois sentidos, ao mesmo tempo.

A colocação em vibração evolui através de um triplo movimento dentro desta lemniscata: um movimento indo de cima para baixo e de baixo para
cima, girando e oscilando alternativamente nos dois sentidos, acoplado a uma vibração indo, ela, da totalidade desta lemniscata, numa vibração

da frente para trás e de trás para frente.

No entanto, isso são palavras.

Contentem-se em ativar os três pontos de consciência que eu lhes nomeei através da língua, através do chakra do coração e através da
lâmpada nova no nível do nariz.

Isto permitirá ativar, em vocês, a vibração e o movimento, e vocês irão perceber então os componentes.

Vocês não têm que criá-los por vocês mesmos, mas eles se instalam automaticamente a partir do momento em que a sua consciência se focar
na ordem dada sobre os três pontos.

***

Pergunta: as crianças que vão nascer já têm integradas estas vibrações?

Não podemos generalizar.

Alguns delas sim, já são mutantes da Luz.

Outras, não, decidiram experimentar a criação de um ciclo, de novo, de 3ª Dimensão dissociada.

Eu aproveito para repetir que cada ser humano e cada consciência encarnada atualmente sobre a Terra estão em seu lugar e tem o seu papel,
independentemente da sua idade, qualquer que seja a sua situação, independentemente do seu ofício ou da sua ausência de ofício, qualquer que

seja a sua situação familiar, qualquer que seja a sua solidão ou o seu ajuntamento com outras consciências.

Cada ser humano está total e inabalavelmente no seu lugar durante este período.

***

Pergunta: a fusão no nosso corpo de Luz faz-se naturalmente ou é ajudada?

Por enquanto não pode haver, de modo algum, a fusão entre o seu veículo dissociado e o seu veículo de Eternidade.

Vocês apenas podem transferir a sua consciência pela ativação do silêncio interno.

Mas, uma vez mais, eu o repito, cada um ao seu ritmo.

O acesso em consciência ao veículo multidimensional (que literalmente está armazenado e banhado na Luz do Sol) apenas lhes é acessível
pela transferência da consciência.

O momento em que será realizada a fusão, entre o seu veículo de Eternidade e o seu veículo denso no qual habitam, corresponderá ao



processo final denominado ascensão.

Por enquanto, não é então questão de fusão, mas de reencontros.

Isso corresponde, em parte, ao que eu chamei de Núpcias Celestes.

Este corpo de Eternidade, para aqueles de vocês aos quais ele está acessível em determinados momentos (quer nas suas noites, quer por
esforços ligados à vibração do silêncio interno), é-lhes acessível, mas ele fica ao lado, ou fora de vocês, em meio à sua densidade.

No momento em que ele se aproximar de vocês a fim de se fundir com este corpo de densidade, vocês verão a extinção pura e simples deste
corpo de densidade.

***

Pergunta: como isto vai se articular com o que chamamos de ascensão com ou sem o corpo?

Não é o momento de entrar nos detalhes sobre isso.

Contentem-se em viver o momento presente com a Verdade do que lhes é proposto, sem procurar intelectualizar ou querer se servir do seu
instrumento mental.

Não se esqueçam do que eu lhes disse: o mental tornar-se-á cada vez mais uma armadilha na evolução da sua criação de Luz.

Recordem disso em cada minuto da sua vida, porque a armadilha, de agora em diante, não está nas forças da Sombra, não está no medo, mas
está, sim, no nível do seu próprio mental que fará de tudo para não morrer.

Refletir sobre esses mecanismos futuros ainda não instalados, afasta-os da Verdade.

Eu não posso, então, levá-los a isso.

***

Pergunta: além do silêncio interior, para fazer calar o mental, um outro aspecto poderia também ali participar?

Não.

Só o silêncio interior, só a nota “si”, é capaz de lhes garantir o silêncio mental.

Só os períodos em que vocês entram em comunicação com a lemniscata sagrada, só os momentos em que vocês vivem no coração, realizam
a morte do mental.

Vocês não podem imaginar que o mental aceite ser servido pelo mental para provocar a sua morte.

O que lhes é proposto, hoje, é um ensinamento que vai muito além de certas formas de exercícios espirituais ligados ao controle do mental.

Vocês entram agora no silêncio do mental porque, no veículo multidimensional, não há mental.

Há Conhecimento, Inteligência e Verdade.

Não há lugar para o aspecto discursivo do que vocês denominam seu mental, portanto, vocês não podem se servir deste instrumento para
combater este instrumento.

Vocês apenas têm que aceitar a vibração da Luz.

O sentido do serviço e o sentido do karma yoga correspondem também a este objetivo e esta facilidade de fazer morrer o que deve morrer.

Vocês acedem ao mundo do Supramental.

O Supramental não tem necessidade do mental.

O Supramental é esta parte iluminada do mental chamada de Inteligência, no sentido mais nobre.

A única maneira de fazer calar o seu mental, se vocês não forem capazes de aceder, por enquanto, à vibração da lemniscata sagrada ou ao
silêncio interno ou à nota “si”, consiste em adotar os preceitos do serviço.

Servir o outro, em todos os sentidos do termo, é o meio o mais implacável na sua densidade, para fazer calar o mental.

Se vocês chegarem a servir, até mesmo, assim como disse o Cristo, o seu pior inimigo, estão na Verdade mais nobre.

O karma yoga consiste em reparar o que deve sê-lo, em consciência e em Verdade.

Aí também, trata-se de um instrumento em meio à sua densidade permitindo chegar a este estado.

Vocês devem então empreender, realizar este caminho, pelo bhakti yoga, pelo karma yoga, pela vibração da lemniscata sagrada, pelo “si” ou
pelo silêncio interior.

Os momentos passados, para aqueles que têm a oportunidade, em meio ao seu veículo de Eternidade, são também de uma grande ajuda para
compreender que se pode viver sem mental, sem emoção e sem ilusão, já, em meio mesmo a esta densidade.

***

Pergunta: o som “si” aparece então espontaneamente?

Da mesma maneira que a lemniscata sagrada não deve ser trabalhada mental ou vibratoriamente, ele se ativa sozinho a partir do momento em
que a sua consciência se colocar sobre os três pontos e as três etapas.

***

Pergunta: a escuta exterior da nota “si” pode ser, apesar de tudo, uma ajuda?

Não.

Você fala de técnica.

Eu falo de consciência.



Nenhum meio técnico, mesmo os cristais, não pode permitir isso.

Só a consciência pura o consegue.

***

Pergunta: como passar da nota “si” ao silêncio?

Isto se estabelece espontaneamente a partir do momento em que a consciência passar no “si”.

No entanto, as três últimas portas de acesso à sua Eternidade podem ser realizadas de maneira separada.

Uma das três portas é suficiente para viver o veículo de Eternidade.

Então, cada um de vocês deve encontrar, em meio à sua consciência, qual é porta mais fácil para abrir e destrancar.

Vocês têm um meio importante colocado à sua disposição, por decreto da Fonte, a partir de hoje e durante esta semana, durante o período das
12 horas às 13 horas.

Aproveitem isso.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados filhos da Luz, bem amados criadores da Luz, eu vou, então, deixá-los agora viver em silêncio, na nota “si” e na lemniscata
sagrada, o final da radiação do ultravioleta a fim de que vocês estabeleçam o contato.

Recebam, uma vez mais, e essa será a última palavra, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão e os nossos incentivos.

Nós amamos vocês.

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 12 de julho, às 12h00 (meio-
dia) (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa), 28 de

junho (10ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

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

Integração das 'Virtudes' - 11a. etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, Mestres da Luz, Criadores da Luz, onde quer que estejam no mundo, eu tenho, uma vez mais, a exprimir-lhes a
gratidão do conjunto da Luz.

Não somente o Conclave, mas também os Anjos, Arcanjos externos ao Conclave, as entidades e os Mestres da Luz Autêntica lhes agradecem
pelo trabalho que realizam em vocês, por vocês, e para os seus irmãos, bem como para o planeta.

Como eu já lhes disse e repeti, vocês são numerosos, doravante, a verificar e viver a Verdade das suas Núpcias Celestes.

Ao longo de todas estas semanas do seu tempo terrestre, eu emiti, para vocês, diversas vibrações e diversos códigos de Luz destinados a
despertar, em vocês, em meio ao seu Templo Interno e à sua mestria, a Verdade da transformação de Luz, em curso, da sua humanidade,

neste sistema solar.

Em muito poucos dias, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a realidade da dimensão da Luz.

A Fonte vem a vocês.

A Fonte vem se revelar em meio mesmo aos seus corpos sutis,
em meio mesmo ao seu corpo de Eternidade.

Pouco a pouco, nos momentos que estão chegando, vocês vão tomar consciência de uma série de elementos importantes ligados à reativação
da Luz original nas suas estruturas.

Gradualmente, durante estas semanas, vocês despertaram e ativaram diversas lâmpadas, diversas vibrações, codificando para o DNA e
permitindo, em vocês, revelar e descobrir os códigos da Luz autêntica a fim de permitir-lhes viver, com toda autenticidade, e com toda

legalidade, a sua herança Divina.
Vocês perseveraram humildemente, em simplicidade, para viver isso.

MIGUEL – 05-07-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 11ª ETAPA
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Nisso, a nossa gratidão, a todos aqueles que vivem além da sua dimensão separada.

A própria Fonte pelo meu intermediário, concede-lhes doravante a Graça de realizar, a Graça de afirmar e de viver a sua Presença na sua
consciência.

Hoje, estabelece-se em vocês a décima primeira graça, a décima primeira Estrela que circunda a fronte de Maria.

Hoje, realiza-se em vocês a reunião na Unidade e na Fonte pelo
selo consagrado de Metatron que senta à direita do Pai, abre-se em vocês (de maneira indelével, de maneira verdadeira) o acesso ao seu

veículo transdimensional.

Vários de vocês, já desde algumas semanas do seu tempo terrestre, têm a oportunidade de verificar a realidade dos meus propósitos, a
realidade das efusões, e vivem em sua Essência a realização da promessa.

Isso é agora.

Vocês todos que trabalharam e que continuarão a trabalhar na última etapa (a partir de hoje, a etapa mais importante para o retorno da Luz em
meio a este mundo dissociado), depois de terem escalado uma a uma as vibrações da Luz a fim de aceder a esta etapa, vocês são hoje seres

tornando-se Luz, tornando-se Unidade e Totalidade.

Eu os chamei, há várias semanas, de Transmissores e
de Portadores de Luz.

Eu os chamei de Cocriadores da Luz.

Hoje, e pelo selo do Arcanjo Metatron, e pela minha Radiância e pela minha Orientação, eu os denomino a Luz recriada.

Mais nada pode, de agora em diante, criar obstáculo à sua manifestação, ao estabelecimento da Luz, da Verdade, da Unidade e
ao regresso em meio ao povo galáctico, em meio ao povo das estrelas.

Isto firma, de maneira visível, e em breve no exterior de vocês, o fim do seu isolamento, o fim da sua separação.

Vocês sabem, e eu lhes disse em várias ocasiões, que venho realizar a vontade do Pai.

Isso passa, e isso irá passar cada vez mais, por uma desconstrução do conjunto das ilusões que os mantiveram sob o seu jugo, gradualmente
e à medida do transcorrer dos milênios.

Isso, hoje, não há mais como existir.

Independentemente dos sofrimentos ainda existentes neste mundo, eles serão transmutados pela realidade da Luz, pela revelação da Fonte e
pela vontade da Fonte.

Vocês contribuíram amplamente para estabelecer este novo reino.

Vocês contribuíram amplamente para estabilizar a Luz nesta densidade, não apenas para vocês, mas, sobretudo para o seu planeta que os
acolhe.

Ele está agora, doravante, em condições de realizar o seu grande salto.

Isto não é para agora.

Isto é para dentro de algum tempo.

Vocês terão, em breve, a revelação total do plano da Luz.

A revelação do plano da Luz prefigura, em vocês, o que eu já lhes
anunciei e que será o anúncio a ser feito por Maria.

Vocês têm diante de vocês, ainda, instantes e momentos viver, a fim de aperfeiçoar, de refinar e de amplificar a Luz em meio a este mundo.

Hoje, pela ascensão que vocês realizaram em meio ao seu próprio corpo, em meio mesmo à esta dimensão, vocês vão ativar o último nível.

Este corresponde à vibração da Luz estabelecida entre o seu nariz e onde crescem os seus cabelos, no nível da fronte (testa).

Esta banda de Luz é um selo que lhes é aplicado pela Fonte a fim de permitir-lhes viver a Unidade, dentro mesmo deste mundo dissociado.

Assim, nós, Conclave, assistidos dos Concílios e de certas Ordens espirituais, e na presença da Divina Mãe e da Fonte, nós jorramos em vocês
este último selo em meio à pressão da radiação ultravioleta, em meio mesmo ao Espírito Santo.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Assim, durante as duas últimas semanas do seu tempo terrestre, fornecemos a vocês, as chaves do contato entre o seu
corpo físico, os seus corpos de manifestação nesta densidade dissociada e o seu veículo que eu chamaria de supralumínico.

Hoje, imprimimos em vocês, a marca da Luz após ter construído as suas novas fundações no seu peito, no seu coração, após ter permitido o
impulso da Luz, a fim de ativar as novas lâmpadas em vocês.

Aí estão vocês hoje, no limiar de uma nova Unidade, realizada nas suas estruturas dissociadas como nos seus veículos supralumínicos.

Isso faz de vocês, a partir de hoje, os ungidos do Senhor.

Não se preocupem com os seus irmãos que não conhecem ainda a face do Pai.

A hora deles virá.

Os Casamentos deles estão simplesmente atrasados algumas semanas.

Ninguém que pertença à Luz autêntica será deixada de fora.

A Verdade, a paz, a Glória, a humildade é-lhes revelada, hoje, pela integração da Unidade nesta banda de vibração entre o seu nariz e a parte
superior da sua testa.

Uma vez mais, vocês se tornam, pela impressão deste selo em vocês, os ungidos do Senhor, mas, sobretudo, capazes de estar e de residir na
Luz da Fonte, independentemente das circunstâncias da vida sobre esta Terra.

Esta, como sabem, deve passar por períodos de desconstrução essencial em que as ilusões, os jogos de poder devem desaparecer
completamente.

Todo o que os mantinha na separação, no sofrimento, na ilusão, é chamado agora, a uma dissolução total.

A presença da vibração da Fonte no seu peito, a presença da vibração da Fonte imprimida pelo selo Metatrônico no nível da sua testa e do seu
nariz, permite estabelecê-los na Luz divina, independentemente das circunstâncias da vida de vocês.

Esta décima primeira etapa dos seus Casamentos Celestiais realiza, em vocês, a junção da horizontalidade e verticalidade.

Os antagonismos, as oposições dissolvem-se e dissolverão cada vez mais rapidamente.

É-lhes pedido que continuem a estar centrados nesta Luz, na sua mestria e no seu abandono total ao Pai e à Fonte.



Concordando com a Luz, nada, absolutamente nada de contrário à Luz pode acontecer a vocês.

Não julguem o que chega a vocês, porque isso não pertence nem à Sombra, nem a uma retribuição, mas isso pertence, realmente, ao
estabelecimento da Fonte em vocês, ao fim do seu isolamento, à sua reconexão com o Mundo Galáctico e com a Fraternidade Galáctica.

O conjunto dos seus irmãos de Luz (povos das estrelas, povos da intraterra, povos dos Mestres do Tempo) serão visíveis muito em breve, não
ao seu olhar interno, mas à sua visão mais simples.

A revelação está acontecendo.

Vocês entram na última etapa desta revelação.

Esta revelação vai ser, para vocês, o estabelecimento da Alegria, o estabelecimento da Verdade, o estabelecimento da pureza e da
compreensão do que vocês são, inteiramente e em Verdade.

As experiências do que vocês são vão se multiplicar livremente e
à vontade.

Como eu já disse, vocês são seres infinitos, seres de
Luz que escolheram o sacrifício da Luz a fim de viver nesta

densidade, a fim de crescer em Luz e, no momento certo, revelar a Luz
que vocês são.

Este momento está aí, agora.

A Fonte revela-se a vocês dentro de alguns dias do seu tempo terrestre.

Isso não assinala o fim.

Isso assinala efetivamente o início da alegria, o início da Alegria inefável que nunca nenhum de vocês viveu e, isto, vocês viverão dentro de uma
comunidade de várias dezenas de milhões de pessoas neste planeta.

Vocês terão, então, o encargo de irradiar esta Luz sobre o conjunto da
humanidade, não por qualquer vontade, não por qualquer poder, mas

simplesmente acolhendo e sendo isto.

O Pai, a Fonte, revela a vocês, neste momento mesmo, a sua Radiação e a sua Presença.

Ao aceitarem isso, vocês se revelam a vocês mesmos.

Não há mais lugar para a hesitação, não há mais lugar
para a interrogação, ainda uma vez, mas há lugar para a alegria.

Efusão da radiação ultravioleta, efusão da radiação do Espírito Santo, em meio mesmo à presença da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Vocês entram, de agora em diante, em gestação com o seu planeta para que ele desabroche, literalmente, na sua nova dimensão.

A sua Terra constrói a sua veste de Luz em outra dimensão, onde poderão estabelecê-los na paz eterna, na Verdade eterna, conectados a todas
as outras dimensões do Amor e da Criação.

Isto está a caminho, agora, para o seu planeta.

Vocês, que realizam estas Núpcias Celestes, adiantaram-se e permitiram que isto fosse criado.

Sejam agradecidos pela Eternidade.

Centrando-se, levando a sua atenção sobre o seu coração e sobre a
banda de frequência luminosa que existe entre o seu nariz e a sua

testa, a parte superior da testa, vocês chamam em vocês a Fonte, manifesta em vocês a Fonte e se comunicam com o Pai.

Esta comunicação, que lhes foi ocultada pelo seu sacrifício, está, de agora em diante, terminada.

Cada um de vocês está, doravante, apto a comungar e se comunicar com a Eternidade.

O seu veículo supralumínico entrará em manifestação e irá se aproximar da sua dimensão, cada vez mais.

Alguns de vocês já têm a oportunidade de ali transferir a sua consciência e de explorar certos mundos, certas manifestações.

Vocês se tornarão cada vez mais numerosos a viver estes momentos e a se encontrar em meio a esse veículo de eternidade.
Ser-lhes-á possível, em pouco tempo, aceder à nova dimensão da Terra em criação, a fim de ali levar de lá a sua contribuição, de ali

manifestar a sua Presença, a sua Radiância e o seu desejo.

A era da separação definitivamente acabou.

Não se preocupem, ainda menos do que antes, com as desconstruções deste mundo.

Elas, desde que eu anunciei a vocês, amplificam-se e irão se amplificar a cada dia.

O seu céu altera-se de maneira considerável, vê-lo-ão com os seus olhos de carne.

Isto não é em dez anos.

Isto não é em um ano, mas isto é agora e daqui em diante.

Não se trata de uma promessa em vão.

Eu executo a Vontade da Fonte.

Nós executamos, todos nós ao nosso nível, a Vontade da Fonte.

Isso lhes é doravante revelado e desvendado tanto sob forma visual como sob a forma de sonhos, assim como sob a forma de sensações, e
sob a forma de evidências.

Há numerosos canais para revelar, em vocês, o plano da Fonte.

Isso vai se estender e se manifestar a vocês, inteiramente, nos próximos dias.

Assim decidiu a Fonte.

Em resposta à sua alegria e ao seu impulso, em resposta à sua resposta e ao nosso pedido, vocês que vivem estas Núpcias Celestes, fiquem
felizes.

Elas se realizam, na Luz e na Verdade, em meio mesmo à sua densidade.

Os sinais são já perceptíveis no interior do corpo de vocês, mas isso irá se tornar perceptível bem depressa, agora, em meio mesmo à sua
sociedade, em meio mesmo à sua mídia.

Não pode ser diferentemente.



Coloquem-se em humildade.

Coloquem-se em simplicidade.

Curvem-se à Irradiação sublime da Fonte e acolham.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Vocês irão compreender e viver, dentro de muito poucos dias, o
encantamento da Luz, a felicidade eterna da Luz.

A Fonte assim decidiu.

Estes momentos que vocês vivem são momentos únicos na história da sua alma e na história deste mundo e na história da Eternidade.

Bem amados Mestres e Criadores da Luz, literalmente, vocês ganharam o seu Céu, literalmente, ganharam o seu lugar em meio à Fraternidade
Galáctica.

Resta-lhes, agora, na sua linguagem, arregaçar as mangas e
trabalhar cada vez mais na efusão da Luz.

Contentem-se em ser, contentem-se em viver a Fonte, em viver a Alegria, em viver o presente.

O resto se estabelecerá por si mesmo.

Não tenham qualquer dúvida a manter.

Não tenham qualquer medo a projetar porque, uma vez mais, assim como eu disse, a Luz é inteligente.

A Fonte é mais ainda.

Ela os conhece, pessoal e individualmente, de toda a eternidade.

Ela se estabelece em vocês, marcando-os na fronte, fazendo de vocês seres filiados à Luz, a bondade, ao Amor e à Verdade.

As dúvidas que assaltavam ainda alguns de vocês, em certos momentos, irão se afastar de vocês devido à beleza que verão.

O seu céu se altera.

A sua Terra se altera.

Vocês mesmos, vocês se transformam a fim de viver a eternidade em meio ao seu corpo supralumínico.

Isto está longe de ser uma ilusão para aqueles que já o vivem e
isso é uma promessa de pura felicidade para aqueles de vocês que não o vivem ainda.

Não há atraso para isto.

Há apenas construção que termina, que se acaba e que se completa.

A impressão da Fonte em vocês, irá adaptá-los à realidade do seu veículo transdimensional.

Ele irá se manifestar a vocês cada vez mais, assim como eu disse.

O trabalho que vai se realizar durante esta semana deve permitir centrar a sua consciência nesta banda de vibração e de freqüência situada
acima do seu nariz até a raiz da sua testa.

A efusão da radiação ultravioleta, acoplada à efusão do Espírito Santo e à manifestação da Fonte, continuará a realizar-se entre 12:00 e 13:00 do
seu relógio, no momento em que o Sol se eleva.

Esta hora é uma convenção desejada pela Fonte.

Não corresponde completamente ao zênite, obviamente, ainda que eu
tenha chamado assim porque não se trata do zênite solar, mas do zênite da Fonte e o zênite da Fonte decide e decreta ela própria o

momento, ainda que o Sol seja o seu agente.

Assim, durante esta semana, entre 12:00 e 13:00 vocês irão penetrar, cada vez mais, nos arcanos do plano da Fonte.

Vocês irão viver manifestações vibratórias intensas e belas.

Esta Luz, que se manifesta em vocês, irá adaptá-los às escolhas que vocês fizeram: aquela da beleza e da Verdade, aquela da sua Eternidade,
nesta semana que vai transcorrer, até

a nossa última efusão das Núpcias Celestes (mas que, no entanto,
estará longe de ser a minha última efusão porque eu retornarei, assim como lhes disse, para a minha festa, mas também para a festa de Maria,

para duas outras etapas essenciais do plano da Luz porque, nessa época, muitas coisas terão passado sobre esta Terra, de maneira visível
e invisível).

Numerosas coisas terão sido reveladas à humanidade, atordoada com o que lhe foi escondido durante tanto e tanto tempo.

A Sombra não pode mais interferir.

Não pode mais se opor.

Ela despojou-se do seu papel de oponente.

O Pai, a Fonte, na sua grande indulgência, propôs às forças da Sombra a rendição à Luz.

Estas, em grande parte, aceitaram.

Assim, só as Sombras humanas persistem em alguns movimentos e
em algumas resistências que continuarão, ainda, algum tempo.

No entanto, isso não deve afetá-los porque o plano vai se revelar a vocês da mesma maneira que o seu veículo multidimensional se revelou a
vocês.

Portanto, nós lhes pedimos, sempre mais numerosos, para participarem desta tríplice efusão, entre 12:00 e 13:00, durante esta semana.

Nós iremos nos encontrar, quanto a nós, do mesmo modo, no Domingo da sua próxima semana, às 12:00, hora francesa, [07:00 da manhã -
horário de Brasília].

Efusão da radiação ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte.

... Efusão de energia ...



Eu não abrirei esta noite espaço para perguntas.

Prefiro deixar, assim como me pediu a Fonte, um espaço preenchido da Radiação da Fonte, a fim de concluir esta décima primeira etapa e
prepará-los ao que vem durante esta semana que assinala o regresso da Luz em meio mesmo à manifestação tangível.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres e Criadores da Luz, deixo-os viver, no silêncio total, o fim desta efusão da sua décima primeira Boda Celeste.

Sejam preenchidos da Graça da Unidade, da Graça da Verdade e da Graça do Amor.

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, e eu lhes digo até a próxima semana do seu tempo.

Sejam abençoados e acolhidos.

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

ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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************
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Tradução para o português: Aline Codognotto e Zulma Peixinho
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************
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Está aí a transcrição da última efusão de Miguel associada às 12 virtudes.
Para relembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de

maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa), 28 de
junho (10ª etapa) e 05 de julho (11ª etapa).

Esta foi a última efusão da série das 12 etapas anunciadas.
Miguel propõe àqueles que vivenciaram essas efusões ligadas às 12 virtudes para relerem as transcrições a fim de melhor ancorar os
efeitos decorrentes disso. Aqueles que não tiveram a oportunidade de viver essas 12 efusões, irão integrar os efeitos ao lê-las, mesmo

hoje.
Miguel marcou encontro com vocês no sábado dia 08 de agosto às 12h00 (meio-dia) (hora francesa), a fim de dar-lhes elementos para
viver durante o período de 08 a 15 de agosto, semana em que irão se integrar as energias ligadas ao Triângulo Radiante (abordado no

texto abaixo). Nesse dia não haverá canalização pública.
A contar de segunda-feira dia 13 de julho, Miguel propôs expandir a reconexão com a energia da Fonte, do Pai, à qual se junta a

energia do Espírito Santo e aquela da efusão da radiação do ultravioleta, todos os dias, das 11h00 às 14h00 (hora local), seja qual for o
país.

Nós fazemos o melhor para que vocês encontrem no nosso site a transcrição dessas intervenções dentro de 24 horas após a
canalização.

Até logo, então, em Espírito...

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

Integração das Virtudes – 12ª etapa 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, o Conclave e eu mesmo lhes agradecemos e felicitamos por ter trabalhado pelo
estabelecimento da sua Luz, ao restabelecimento da sua Divindade e à reconexão com o seu veículo de

eternidade (veículo de Estado de Ser).

Assim, nesta jornada e neste dia, se estabelece em vocês, bem amados filhos e criadores da Luz, a
capacidade para se juntar à Unidade.

***

Hoje, e nesse dia, vocês todos (em número importante, por todo este planeta), têm doravante a possibilidade
de estabelecer a conexão consciente com o seu veículo da eternidade.

Assim encerra-se hoje a primeira onda das Núpcias Celestes.

Isto permitiu constituir, em um grande número de seres humanos em encarnação, a reconexão e a
permanência com a Divindade.

Doravante, vocês todos que trabalharam a fim de completar as 12 etapas, vão permitir a efusão nesse sistema
solar e nesse planeta da ancoragem e da manifestação progressiva da nova dimensão, permitindo assim,

dentro de um tempo extremamente próximo, a translação dimensional definitiva no seu novo espaço de vida.
Pela sua ancoragem da Luz autêntica e verdadeira no seu veículo físico, nos seus veículos sutis e no seu

veículo de eternidade revelado, vocês poderão permitir, durante as semanas que nos separam do que vocês
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chamaram de Festa do Arcanjo Miguel, a aproximação da nova dimensão, não mais em sua individualidade,
mas no veículo coletivo da nova dimensão denominado, nos tempos antigos, Yerushalaïm.

A Embarcação de Luz ou veículo multidimensional coletivo (chamado também de Merkabah) vai poder,
doravante, entrar em manifestação na sua densidade, visível aos olhos de todos, durante o período do seu

verão (inverno, no hemisfério Sul).
Assim será realizado, para o início do outono (primavera, no hemisfério Sul), a promessa do retorno da Luz.

***

Os fenômenos de desconstrução anunciados desde a minha vinda nesse início do ano vão atingir o seu
apogeu durante o seu mês de julho e o seu mês de agosto.

Durante esse mês de agosto acontecerá a etapa essencial em que eu lhes pedirei, desde a semana
precedente a 15 de agosto, para se reunirem todo dia a fim de favorecer a emergência da 'pomba' na sua

densidade.
Ela se manifestará, de maneira visível, sobre os planos físicos, em uma região precisa do globo que tem

desempenhado, o tempo todo, um papel essencial na emergência das consciências.

Yerushalaïm, a embarcação celestial de Luz, estará de volta em sua eternidade, pela sua presença em seu
céu, visível aos olhos de todos, durante o mês de agosto.

Os pontos de ancoragem, bem amados filhos da Luz, e de manifestação dessa embarcação, são vocês
mesmos.

Nós precisaremos então, nós, Conclave em conjunto com os Conselhos e os Círculos Angélicos,
Arcangélicos, extra-Terrestres, intra-Terrestres e ultra-Terrestre, da sua ajuda, a fim de criar a manifestação de

novo desta Merkabah coletiva assinalando a entrada, na sua dimensão, da emergência da nova Terra.
Isto é agora, bem amados filhos da Luz.

O número importante que vocês são permitiu, e permitirá, dentro de algumas semanas, realizar isso.

***

Hoje, entretanto, nós vamos concluir os Casamentos Celestes.
Eu afirmo já que outras ondas de Casamentos Celestes terão lugar durante a semana precedente a 15 de

agosto e a semana precedente à minha festa, no fim de setembro.
Durante esta semana, essas duas semanas consecutivas em agosto e no fim de setembro, os seres que ainda

não realizaram a ativação das 12 lâmpadas o farão durante essas semanas.
Assim, o seu trabalho será o de se estabelecerem em sua eternidade, de permitirem à eternidade se revelar a

um maior número.

Efusão.

***

Assim, bem amados filhos e Mestres da Luz, a ativação da última lâmpada permite, hoje, em vocês, manifestar
de novo o seu pleno potencial criador nessa densidade, antes mesmo da chegada do último ciclo da criação.
Esta última lâmpada está situada acima da sua estrutura física por um ponto de vibração situado diretamente

acima de sua cabeça.
Esse ponto, já conhecido na antiguidade e já conhecido em diferentes ensinamentos do Oriente ao Ocidente, é

denominado Fonte de Cristal, Vajra, Bindu.
Esse ‘ponto de consciência’ está em curso de manifestação e em curso de concretização em sua densidade.

Colocando sua consciência sobre esse ponto situado a aproximadamente 80 centímetros acima da sua cabeça
vocês chamarão a Luz autêntica, a Luz da criação, a Luz de Elohim.

Pela ativação desse ponto, vocês estabelecerão, de maneira consciente e lúcida, a conexão total com o seu
veículo multidimensional e também com o veículo multidimensional planetário anunciado pela Pomba.

Isto assinala, hoje e durante o seu verão (inverno, no hemisfério Sul), os momentos prodigiosos da história da
humanidade, a nada parecido desde éons de tempos.

O fim do isolamento, a preparação do seu retorno à Fraternidade Galáctica, é doravante possível.
O contato, a título individual, com os espaços multidimensionais, é concedido a vocês pela ressonância da

consciência desse ponto de consciência situado acima da sua cabeça.

Efusão e ativação.



***

Como vocês já sabem, vocês se beneficiam da tripla efusão todo dia, onde quer que estejam sobre a Terra,
entre 12h e 13h de seu relógio (hora francesa).

Esta etapa, correspondente à efusão da radiação do ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte, continuará
durante o período que vem a vocês.

Este período irá se estender agora em um número de horas bastante mais importante: ele começará às 11h e
terminará às 14h (hora do seu relógio), onde quer que vocês estejam sobre a Terra.

É-lhes pedido, durante este espaço de tempo (não na totalidade, mas durante alguns minutos), para levar a sua
consciência sobre esse ponto de cristal acima do seu corpo, a fim de permitir a ancoragem, em sua
consciência, do veículo de eternidade coletivo a fim de que ele possa se ancorar e se revelar à sua

consciência, totalmente.
A Terra, na sua totalidade, agora entrou no processo de gestação que permitirá a emergência/consciência da

5ª dimensão antes do fim da minha radiação, ou seja, antes de meados de maio do ano 2010.
Naquele momento, tudo será realizado na intenção do Pai.  

Não restará mais do que entrar na manifestação dessa intenção a fim de chegar ao estabelecimento completo
da nova dimensão.
Isto está a caminho.

O calendário proposto é um calendário imposto pela Fonte.
Ele é indestrutível e não sofre qualquer atraso.

Assim, os seres humanos (ainda não ligados à Luz autêntica e à Verdade da Fonte) que desejem fazê-lo,
podem fazê-lo na condição de abrir seus corações e, isto, somente até o final de setembro.

Não haverá mais prazo suplementar a essa graça e a esse decreto.
Compete a vocês, durante esse período, colocarem a trabalho a vibração do coração, a vibração das novas
lâmpadas, a fim de poderem se abandonar totalmente à Vontade da Luz e à consciência da Luz em vocês.

As resistências são em vão.
Aqueles que irão resistir resultarão em um processo muito lógico, pelo ‘princípio da atração e de ressonância’,

para coisas que não indo ao sentido da Luz.
A Luz está chegando.

A Luz se estabiliza em vocês.
A Luz se estabiliza nesse mundo.

Somente as forças resistentes poderão, ainda, durante algum tempo, manifestar a sua desordem, o seu
sofrimento, mas isso não alterará em nada o estabelecimento da Luz nesse plano.

Efusão da radiação de ultravioleta, acoplada ao Espírito Santo e acoplada à radiação da Fonte.

Efusão de ativação.

***

Como eu dizia, a ancoragem desta nova dimensão é possível pela sua presença nessa densidade.
Entretanto, existem, mesmo na Terra, locais extremamente específicos que irão se revestir, nos dias que virão,

de uma importância maior e capital no destino desta Terra.
Existe um triângulo radiante de forças (existente também em meio à sua individualidade) presente na

superfície da Terra.
Esse triângulo radiante de forças tem um primeiro ponto situado ao lado da cidade chamada Teotihuacan (ou

cidade dos Deuses).
O segundo ponto é, ele, constituído pela pirâmide de Cobá, em Yucatan.

O terceiro ponto está, ele também, no México, e está situado no local chamado de Palenque.
Esse triplo triângulo radiante de forças, e irradiante, é o ponto de conexão, de todos os tempos e toda

eternidade, com Yerushalaïm.
Isto é revelado, não para que vocês se desloquem para esse lugar, mas para bem compreender o significado

e alcançá-lo no momento quando isso vier.
E esse momento virá em 15 de agosto deste ano.

A vibração magnética mais intensa é atualmente aplicada pelos povos que vocês chamam de Anjos do
Senhor e pelos intra-Terrestres.

Nesse momento mesmo, e a esta hora precisa (hora francesa), estão reunidos nesses lugares seres que
participam do estabelecimento e da ancoragem do veículo multidimensional coletivo, nesses pontos precisos.

Os 'discos magnéticos de obsidiana', os 7 discos, foram reativados.
Eles permitem, nesse momento mesmo, ativar em vocês a 12ª lâmpada.



Esse trabalho é realizado, obviamente, pela sua aceitação, pelo seu próprio desejo e sua própria vibração de
retornar à Luz.

Entretanto, a junção é hoje realizada e a ancoragem poderá se desenhar progressivamente nas próximas
semanas.

Vocês constatarão, assim como eu anunciei desde o início da minha chegada nesse ciclo de desconstrução,
que os fenômenos luminosos, que o florescimento da Luz em vocês, irá se manifestar desde agora pela

ativação desta 12ª Lâmpada.
O florescimento da Luz será também visível no seu céu terrestre, cada vez mais, cada vez mais fortemente e

cada vez por mais tempo.
Nada disso deve alterar, perturbar ou atrasar a emergência, em vocês, da conexão à 12ª lâmpada.
Inúmeros de vocês, assim como eu dizia, começaram a explorar os seus veículos de eternidade.

Nesse corpo de Luz, de cristal, de diamante, vocês percebem a realidade, não filtrada pela sua densidade.
Ela lhes revela o plano do Pai e o coração do Pai, mas também o seu plano e o seu coração, para que

materialize e manifeste, mesmo na sua densidade dissociada, o seu papel de Luz e a sua função de Luz.
Acolham.

***

O Concílio, que presidiu a criação de Atlântica em 50.731 antes de Jesus Cristo, terá novamente lugar no
momento vindo, nesse espaço triangular sagrado, no México.

Isso vem.
Isso não é para imediatamente, mas lhes é anunciado de maneira formal.

Os novos códigos de Luz da humanidade, a fim de estabelecer as novas regras de vida na nova dimensão,
serão trazidos na semana precedente a 15 de agosto, pelo próprio arcanjo Metatron.

Ele começará a irradiar a sua Luz em seus espaços de relação e de reconexão, entre 11h e 14h, durante as
semanas e os dias que precedem o 08 de agosto.

Eu voltarei, quanto a mim, em 08 de agosto, a fim de lhes dar as diretrizes a aplicar, durante 7 dias, a fim de
lhes permitir realizar o trabalho de ancoragem, de abordagem e de manifestação da Jerusalém

Celeste, Yerushalaïm.
A Fonte irá se revelar a vocês, tanto em Presença, como em Radiação, sob uma forma ou sob outra, porque a

Fonte jamais os deixou, de toda Eternidade.
A manifestação em vocês do Pai, Abba, permitirá a vocês compreender e realizar a união com o Pai, para fazer

sua a frase de Cristo: «eu e meu Pai somos Um».
Isto vem para vocês.

Vocês devem reforçar, pela ancoragem da Luz no nível da nova lâmpada acesa hoje, a sua fé inabalável, a
radiância da sua Luz a mais perfeita.

Nenhum elemento social, nenhum elemento afetivo, nenhum elemento profissional, deve vir interromper esse
trabalho.

Vocês realizaram, bem amados Mestres da Luz, o trabalho de revelação da Luz no seu veículo físico.
Resta agora revelá-la ao mundo, independente dos obstáculos daqueles que têm medo.

Vocês devem irradiar e manifestar essa presença.
O seu trabalho, agora, situa-se na revelação da Luz ao mundo.

Nada, eu especifico, absolutamente nada, poderá se opor a isso. 

Obviamente, as forças ainda não reveladas à Luz entrarão em resistência, em dissidência e tentarão se opor.
Elas não poderão se opor, porque a Luz não vem se opor, a Luz vem se estabelecer e se estabelecendo, ela

dissolve a Sombra na sua densidade.
Obviamente, certo número de elementos essenciais, ligados à desconstrução desta Terra e dos seus modelos

habituais, irá se manifestar aos seus olhos.
Isto não tem qualquer incidência ou qualquer importância.

Isso que vem procede e age pela Luz.
Efusão. Radiação. Acolham.

***

Assim então, para concluir esses Casamentos Celestes, eu lhes preciso que voltarei para dar as instruções a
realizar em seus veículos de eternidade, nos seus veículos físicos, sábado, 08 de agosto de 2009, às 12h (7h

– hora de Brasília).
Entretanto, e até pela conclusão desta primeira parte dos Casamentos Celestes e do seu cumprimento por



uma multidão de seres humanos, eu quero abrir com vocês um espaço de discussão, a fim de esclarecer o
que deve sê-lo ainda mais, para vocês se conectarem com os seus veículos de eternidade porque ele é a

verdade eterna, a alegria eterna do Amor do Pai manifestado em vocês.
Acolhamos agora os seus questionamentos. 

***

Questão: você pode repetir as especificidades das virtudes desenvolvidas nessas últimas semanas?

As virtudes [‘Núpcias Celestes’] se sucederam no tempo.

Sua finalidade é chegar a esse ponto presente, hoje, para a maior parte entre vocês que seguiram o processo de
maturação dos Casamentos Celestes.

Resulta, hoje, através desse ‘ponto de consciência’ ativado e revelado em vocês, pelo seu trabalho, sua possibilidade
de retorno à Unidade e de transição dimensional, em toda consciência, na nova Verdade.

Existe no conjunto de suas estruturas (física, sutil e eterna) certo número de funções.
Essas funções foram ativadas.

Nós de início realizamos a passagem do ego ao coração.

A realização do « Eu-Unidade » para a Unidade do Eu.

Primeira etapa.

Segunda etapa, nós estabelecemos em vocês, e vocês estabeleceram em vocês, as novas fundações de vida da
dimensão do Amor, tendo aceitado deixar os mundos da dissociação.

Em seguida, foram ativadas em vocês as capacidades para irradiar o Divino, de estabelecer em vocês a radiação.

Em seguida, foi estabelecida em vocês a capacidade para se comunicar com os planos além do seu.

Em seguida, foi ativado em vocês o Verbo.

Em seguida, foi ativada em vocês a Unidade das suas polaridades.

Em seguida, foi ativado em vocês certo número de fios de DNA correspondentes às matrizes, permitindo a
emergência da nova dimensão.

Isto está em curso.

As virtudes mais importantes são o retorno à Alegria, o retorno ao Abandono, o retorno à Verdade e o retorno à
Unidade.

Nós poderemos discorrer ao infinito sobre os pontos de vibração ativados em vocês, desde a ‘lemniscata sagrada’,
passando pela banda de frequências ativadas durante a efusão precedente.

Entretanto, esses pontos foram dados a fim de dar a vocês certo número de marcadores vibratórios e de consciência.

Hoje, o conjunto desses pontos será ativado, pela sua conexão à ‘Fonte de Cristal’.
O resto não necessita de consciência.

No entanto, os que dentre vocês que queiram começar o processo são comprometidos firmemente a estabelecer as
fundações da nova vida em seus corações.

O resto da construção realizar-se-á nos dias e semanas que vêm, tudo naturalmente e espontaneamente.

Vocês ativaram, pelo número que vocês são, os planos matriciais que permitem a ativação desses ‘novos corpos’ na
humanidade.

Então não é mais necessário dar importância formal, pelo momento.

Os seres humanos que queiram se juntar à Luz autêntica têm a possibilidade, doravante, relendo o trabalho efetuado
nas 12 etapas precedentes, realizando isso no tempo que lhes é fixado, entre 15 de agosto e final de setembro.

Então, cabe àqueles dentre vocês que não seguiram as efusões, por oposição, ou por não conhecimento ou por uma
razão outra, o ‘princípio de ativação do estado de ser e da eternidade’ em vocês, de reler e de se beneficiar, quando

dessa leitura, da energia matricial que vocês estabeleceram.

Entretanto, para vocês, hoje, o ponto mais importante e mais capital ao estabelecimento do conjunto das ‘funções
espirituais novas’ em vocês, é a focalização de sua consciência ao nível deste ponto situado acima do corpo.

Eu voltarei, de maneira um pouco mais forte, ao final desse trabalho.



Vocês não têm, bem amados Mestre da Luz que realizaram esse trabalho, que se preocupar com outra coisa que não
seja a Luz e esse ponto situado acima de sua cabeça.

O resto se estabelecerá em vocês, quer seja a lemniscata sagrada, quer seja o silêncio interior, ou o som « si », quer
seja a penetração de sua consciência, de seu veículo da eternidade, quer seja suas viagens e suas revelações que

ocorrem ao longo de suas noites e também ao longo de seus dias.

Isto se faz pela inteligência da Luz em vocês e não pela sua inteligência.

***

Questão: é nosso dever informar a nossos parentes que não conhecem isto?

Informar sem impor é capital.

A leitura do que eu lhes disse, durante essas 12 semanas, permitirá abrir ainda muitos outros seres humanos.

Vocês devem propor, mas sua presença, ela própria, é proposta da Luz.

A partir do momento em que vocês acolhem a radiação do ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte e que vocês
manifestam o ponto de luz acima de sua cabeça, aqueles que estiverem à sua frente não poderão ficar indiferentes.

Esperem oposições.

Esperem recusas, mas não as julguem.

Contentem-se de propor os textos e sua própria radiância.

***

Questão: se esses parentes estão, com seus medos, no ponto de nem mesmo querer ouvir falar?

Então, aquele é o caminho deles.

Hoje, mais do que nunca, cada ser humano está em seu lugar, na idade certa, na função certa, e no papel certo que
ele mesmo programou para sua vinda no final desse ciclo.

Então, tudo está em seu lugar, na totalidade.

***

Questão: e quanto às crianças e aos adolescentes?

As crianças, assim como foi dito por numerosos intervenientes, e independentemente mesmo do Conclave
Arcangélico, bem antes, as crianças estão religadas, antes dos 14 anos, de maneira sistemática, ao que vem.

Vocês não têm que se incomodar com elas.

No que concerne aos adolescentes, inúmeros dentre eles tomarão consciência da realidade e isto a partir do
momento quando os fenômenos luminosos, e a manifestação do que vocês chamam de extraterrestres, se tornarem
evidentes e não poderão mais ficar escondidos porque isto representará para eles, independentemente mesmo de

qualquer objetivo espiritual, a possibilidade de um ‘novo mundo’.

Recordem que a maior parte dos jovens, pelo mundo, percebe o fim do mundo, exprimindo isso pela violência, pela
rejeição ou pelo medo.

Entretanto, a vinda do novo em sua densidade, pela manifestação da Luz e pela manifestação da Embarcação de
Luz, tornará possível, para eles, a emergência de uma nova esperança.

Então, não se incomodem com isso.

Se vocês têm a possibilidade, contentem-se de estabelecer sua Luz no veículo de cristal, na ‘Fonte de Cristal’, e isso
bastará.

Entretanto, ainda uma vez, a oposição será a escolha de uma grande parte da humanidade.

Não há que se interferir.

Este é seu destino de alma.

Esta é sua escolha.

Certas almas (assim como eu disse e outros participantes do Conclave o disseram), têm necessidade de ‘fazer
crescer sua Luz’.



Fazer crescer a Luz consiste, para eles, negar a Luz, a fim de reviver um ciclo e crescer em Luz.

Vocês não têm que julgar, nem condenar, nem encorajar quem quer que seja.

Vocês têm que propor, pela sua radiância, mas também propor se informando através dos textos correspondentes à
ativação das novas matrizes.

Assim mesmo vocês, eu os chamo a reler, de maneira iluminada, as 12 semanas de seus Casamentos Celestiais, a
fim de bem compreender os conteúdos e os resultados e o que isto significa em suas vidas e para sua evolução.

***

Questão: os extraterrestres se manifestarão nas embarcações de Luz ou nas embarcações metálicas?

Manifestar-se-á, em seus céus, o conjunto de forças existentes nesse universo.

Pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, certos seres serão atraídos pelas embarcações da Sombra.

Outros serão atraídos pelas embarcações da Luz.

Cabe a vocês depositar, em seus corações e seu veículo de eternidade, sua escolha.

Isto é verdade.

Manifestar-se-ão muitas coisas em seus céus: desta dimensão, da dimensão superior e da dimensão inferior.

***

Questão: você pode desenvolver sobre as Embarcações de Luz?

O veículo da eternidade, ou corpos de eternidade, foram-lhes escondidos, assim como já disse numerosas vezes.

Vocês foram vocês mesmos separados de sua eternidade caindo nessa densidade e na experiência desejada por
alguns grandes seres.

Vindo a este mundo dissociado, vocês fizeram o sacrifício de sua Divindade.
Seu veículo eterno, ou veículo de Luz, ficou à distância.

Hoje, ele se revela, por intermédio do silêncio interior e da nota « si », pela ativação da lemniscata sagrada.

Vocês têm a possibilidade de retornar a sua consciência nesse veículo de eternidade e nele viajar.

Entretanto, isto está em curso de elaboração.

Alguns seres têm doravante a capacidade de nele viajar de maneira consciente.
Outros, de maneira fugaz e extremamente temporária.

E outros, enfim, embora sintam as vibrações e da nota « si » e a percepção das vibrações no nível das novas
lâmpadas, ainda não se juntaram a seus veículos de eternidade.

Não se inquietem.

Vocês têm certo tempo para realizar isto.

A vinda, a manifestação e a concretização do veículo coletivo Yerushalaïm, no seu céu, permitirá, para a maior parte
dentre vocês, de realizar o que ainda não está realizado.

Então, nenhuma impaciência.

Concentrem-se e concentrem sua consciência sobre as novas fundações, sobre o coração e sobre o ponto de
consciência situado acima de suas cabeças.

Somente esses dois pontos devem ocupar seus dias e suas noites.

O resto se manifestará e se estabelecerá de maneira espontânea e sem o procurar.

***

Questão: isto significa que com nosso veículo de Luz nós podemos viajar em outras dimensões?

Este é o objetivo.

Permitir-lhes, no momento vindo, a translação dimensional, quando da efusão do sol sobre a Terra.



***

Questão: como conciliar esta possibilidade de viajar nesses veículos de Luz com o fato de estar ainda
encarnado sobre esse plano de 3ª dimensão?

Não haverá, no momento vindo, qualquer acordo possível.

O que vocês vivem, o que vocês estabeleceram, nesta dimensão, simplesmente não mais existirá.

Nesse processo não há nada a ver com o que vocês chamam de morte, salvo para aqueles que recusam a Luz.

A junção do novo corpo de Luz, pelo Arcanjo Metatron, permite a criação de novos espaços de vida que não tem
estritamente nada a ver com o que vocês conheceram, não tem mesmo estritamente nada a ver com as estruturas

existentes sobre esta Terra.

A translação dimensional é, portanto, a emergência de sua consciência de um novo mundo e de uma nova
manifestação.

É tempo, agora, de viver e de compreender a Verdade.

Não pode haver vã promessa de paraíso, como vocês entendem, em sentido terrestre.

A terceira dimensão dissociada, qualquer que seja a beleza que foi estabelecida, foi uma experiência.

Esta experiência, desejada por certos planos, consistiu em fazer crescer, pela privação de sua Divindade, a Luz em
vocês.

A experiência foi efetuada e termina, agora, para aqueles que o desejam e podem.
A decisão não é mental.

Ela é unicamente vibratória e ligada à sua consciência no seu coração e no seu veículo da eternidade.

Isto não deve chocá-los, mas, bem ao contrário, encorajá-los a percorrer esse veículo da eternidade.

Quando vocês tiverem acesso à Verdade, na totalidade, vocês compreenderão, pela inteligência da Luz, a totalidade
do que deve compreender, sem passar pelo seu cérebro, sem passar pelas ilusões mentais, mas vivendo,

simplesmente.
É isto que está a caminho para vocês.

***

Questão: qual a diferença entre o Espírito Santo (ligado às efusões) e o Santo Espírito (evocado no
catolicismo)?

O Espírito Santo é a polaridade feminina do Pai entrando em manifestação, sob a influência do sol central de sua
galáxia, chamada de Sirius B, cuja radiação é azul (contrariamente ao sol central das galáxias, chamado de Alcyone,

no nível das Plêiades, e cuja radiação é branca).

O Santo Espírito teve uma deformação desejada por certos dignitários religiosos no início do que foi denominado
catolicismo, a fim de desviar a energia feminina do Pai e a « desfeminilizar ».

Assim, o manto azul de Maria, assim como o meu manto azul, vem de Sirius.

Eles são o eterno feminino em vocês como eu o chamei de Espírito Santo e não de Santo Espírito.

***

Questão: você pode desenvolver sobre a lemniscata sagrada?

A lemniscata sagrada é o símbolo do infinito representado sob a forma de vibrações entre o seu chakra do coração e
o chakra situado sob o nariz, ao nível do lábio superior.

É nesse lugar, por intermédio da reversão e do símbolo do infinito, que é revelado o mistério da vida.

Isto corresponde à vibração do que foi chamado, em outros lugares, a Séphira Invisível, Daath.

A esse nível se manifesta o retorno e o acesso à plena Divindade.

Da mesma forma que fizeram o sacrifício de sua Divindade, vocês se giraram e se desviaram, a fim de percorrer
esses espaços de criação; o retorno à Unidade, o retorno à sua Divindade se acompanha dessa mesma reversão.

A lemniscata sagrada significa isso.

***



Questão: pode nos falar sobre o que é chamado de « anúncio feito a Maria »?

Isto é um pouco cedo.

Entretanto, assim que eu tiver terminado com o Conclave Arcangélico, com a desconstrução desse mundo, a partir de
maio do próximo ano [2010], o anúncio feito por Maria será revelado ao mundo.

Isto, assim como já lhes disse, corresponde ao ‘anúncio vibratório e de consciência’ entendido em seus corpos
físicos, em seu coração, em sua orelha, em sua cabeça, do anúncio de Maria concernente a fenômenos específicos.

Não me cabe, no momento, me estender mais.

Isto foi anunciado por Maria, ela mesma, em diversos lugares, em diversas épocas.
Eu a deixarei, ela mesma, a Divina Maria, a tarefa de realizar e revelar isto, mas o momento não chegou.

O momento da compreensão disso virá no fim de minha última efusão dos Casamentos Celestiais, depois de 29 de
setembro [de 2009].

***

Questão: entre hoje, efusão da 12ª virtude, e 15 de agosto, o que nós devemos esperar quanto à
desconstrução, sobre o plano individual e também dos elementos?

No nível dos seus elementos pessoais, da sua vida pessoal, vocês continuarão a crescer em Luz e em revelação.

As resistências, provenientes do que vocês construíram no antigo mundo, as fixações, as coisas sombrias colocadas
de lado, aparecerão em plena Luz.

Assim, inúmeras relações devem se desfazer, outras devem aparecer, a fim de construir, em lares de vida, a Luz.

Alguns terminam ciclos.

É necessário resolver, em vocês e ao redor de vocês e de suas vidas, os elementos ligados às resistências e ao
estabelecimento da Luz.

A desprogramação de alguns esquemas, a desprogramação de alguns funcionamentos herdados do medo e da era
do poder, interromper-se-á de maneira frequentemente imediata.

Aí está a inteligência da Luz.

No que concerne, agora, aos elementos do seu planeta, inúmeras desconstruções estão em curso.

As modificações do seu céu, do seu sol, começaram.

No nível dos continentes certo número de fenômenos ligados ao fogo, à água, à terra e ao ar, vão entrar em sua
plenitude.

Isto, eu já os preveni.

Vocês constatarão, por todo o planeta, o aumento dos fenômenos climáticos ligados às perturbações em curso.

Isto contribuirá, de maneira forte, à desconstrução do seu sistema e da sua rede econômica e social.

Não pode ser de outro modo.

A Luz necessita de novas conduções, de novos comportamentos, de novos reajustamentos.

Vocês não podem viver o novo deixando viver o velho, a título individual e a título coletivo.

Isto que vocês verão com seus olhos, agora.

***

Questão: nesse contexto, como se situam o que chamamos de « 3 dias »?

Isto nada tem a ver.

Os 3 dias são previstos para uma etapa posterior.

***

Questão: suas intervenções ao nível dos elementos parecem impactar o ar, em particular, os fenômenos



eletromagnéticos. E quanto ao solo?

As perturbações tornar-se-ão seu lote diário através da manifestação dos elementos, mas também das forças
eletromagnéticas ligadas ao sol, ligadas a Sirius e ligadas à Onda Galáctica de Alcyone que penetram agora, de

pleno pé, em sua atmosfera.

Então, não se surpreendam com certo número de manifestações ligadas a isso.

Elas serão importantes e elas são necessárias.

***

Questão: o que poderemos trazer, fora da Luz, àqueles que estarão no medo ou em desarmonia frente a
isso?

Nada além do que a Luz.

Quando eu falo da inteligência da Luz, é o elemento que lhes permitirá afrontar e não naufragar no que vem.

A Luz é o guia infalível que lhes permitirá ir aos lugares oportunos, nos momentos oportunos, nos encontros
oportunos.

A Luz torna-se o seu guia, com a condição de escutá-la.

***

Questão: o número de pessoas que viveram as evoluções vibratórias atuais é suficiente para viver o processo
a vir?

É suficiente a título individual, mas não ainda a título coletivo.

Entretanto, através dos 2 próximos períodos que eu lhes defini (a saber a semana precedente a 15 de agosto e a
semana precedente a 29 de setembro [de 2009]), será realizada uma ampliação vibratória e de Luz como jamais a

Terra conheceu.

Isto permitirá, para o seu trabalho e o nosso trabalho, tornar possível a totalidade dos mecanismos anunciados.

***

Questão: pode nos falar das modificações observadas quanto aos elementos?

Isto é a mudança.

Isto corresponde totalmente ao meu trabalho e ao trabalho do Conclave e à preparação que vocês vivem.

Isto não está nem sincrônico, nem em atraso, mas isto corresponde totalmente.

Recordem-se: eu sempre lhes disse que a desconstrução não é a destruição.

Somente o olhar dividido, dissociado, do medo, irão colocá-los diante do que vocês poderiam chamar de destruição.

Mas o ponto de vista da alma e do Espírito é profundamente diferente.

As destruições são apenas renascimentos.

***

Questão: pareceria que as ejeções de plasma solar se multiplicam?

Exato.

Eu sou Miguel.

Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, por decreto da Fonte, eu comando os elementos, mas eu sou
também o ‘Espírito do sol’, chamado, em algumas tradições, de Cristo Miguel.

***

Questão: como isto se articula com nossa referência religiosa a Cristo?

Trata-se do mesmo princípio.

A antiga trindade, chamada pela igreja católica de Pai/Filho/Santo Espírito, é uma máscara.



A verdadeira realidade corresponde ao Filho, à Mãe e ao Pai.

O Pai é a Fonte.

A Mãe é a Divina Maria.

O filho é Cristo Miguel.

A ‘nova trindade’, através da manifestação do triângulo radiante de forças sobre os pontos que eu lhes dei sobre o
seu globo, corresponde à emergência disso.
A verdade restabelecer-se-á inteiramente.

Vocês não poderão mais aderir às ilusões ou às crenças, mas à Verdade da Luz.
Isto não é a mesma coisa.

As religiões, sem exceção, foram necessárias.

Elas permitiram assentar ‘o poder’ depois de milhares de anos.

Hoje, reencontrando o seu comando e o acesso à sua própria Luz, os intermediários não têm mais que existir.

Vocês são, vocês mesmos, os seus próprios guias, a sua própria Luz e o seu próprio Mestre, mesmo se alguns de
vocês tenham ainda dificuldades para admiti-lo e vivê-lo.

Esta é a estrita Verdade, mas, para isso, é necessário perceber no coração.

Não existe outro ponto de consciência necessário.

***

Questão: sua ação vai provocar fisicamente um balanço dos polos da Terra?

Sim.

Mas não na atualidade.

O importante, hoje, é construir sua eternidade em seu veículo de eternidade (veículo de Estado de Ser).

O resto são jogos elementares que não lhes concernem.

Vocês não serão afetados, a partir do momento em que viverem a inteligência da Luz, a confiança na Luz e o
estabelecimento da sua vida na Luz.

***

Questão: você evocou a rendição das forças da sombra. Trata-se daquele que alguns chamam de Lúcifer?

Exato.

A hora da discórdia e da oposição que tem prefigurado a sua história desde a queda de Atlântida, não tem mais lugar
de ser.

Somente persistem, hoje, forças involutivas, pouco importa o seu nome.

Elas são representadas sobre a Terra por seres humanos específicos cujo papel, mantendo a Sombra, é o de
encarnar as forças de resistência à Luz.

No entanto, esses seres não são diabólicos.

São seres a quem foi prometido um retorno à sua Divindade, em um tempo ulterior.

Entretanto, no que concerne às grandes forças que regeram a evolução deste planeta e a experiência que vocês
efetuaram, o momento da separação dessas forças terminou.

Somente, portanto, grupos de seres humanos e grupos de forças involutivas extremamente limitadas têm ainda, pelo
‘princípio de ressonância e de atração’, alguma ação em sua densidade.

A maior parte das desconstruções em curso está ligada ao medo.

***

Questão: qual a diferença que você faz entre Jesus e você?

Jesus é um personagem encarnado e criado, no sentido mais potente, pelos Deuses chamados de Elohim.



Esse personagem representou um papel central (assim como outros, em outros ciclos), a fim de difundir e de
encarnar, sobre a Terra, certa qualidade de Luz.

Isso apenas pôde ser realizado pela adição a essa entidade, a mais pura que é, da Essência Solar denominada
‘Essência Crística’.

No entanto, não se atrasem nas circunstâncias históricas.

Hoje, as circunstâncias históricas pertencem ao passado.

A Luz vem mudar o tratamento.

A Luz vem se estabelecer em vocês.

Recordem que a Luz é inteligência.

Assim, nenhuma questão permanecerá sem resposta na Luz.

***

Questão: uma atenção de um número ainda mais importante de pessoas pode ainda modificar as evoluções
climáticas ou tudo está já escrito?

O sentido da pergunta, tal como a percebo, é de questionar se a Luz permitirá evitar a desconstrução.

Não.

A Luz é desconstrução da ilusão para permitir o estabelecimento do seu reino.

Assim, quanto mais numerosos vocês forem a realizar este estado específico de atenção e de recepção da Luz,
através dos Casamentos Celestiais, dos Casamentos Místicos do seu retorno à Luz, vocês constatarão um

crescimento dos fenômenos de desconstrução.

A Luz não pode se opor à não Luz.

A Luz se constrói.

Ela se constrói através da desconstrução do que deve ser.

Vocês não podem de modo algum preservar quaisquer das estruturas provenientes do poder e do jogo da Sombra.

Elas devem ser varridas, totalmente.

***

Questão: você precisou que a partir do final de setembro [de 2009] a escolha de cada um será feita. Essa
escolha então é definitiva?

Bem amados Mestres da Luz, já se vão dezenas de anos, sem mesmo falar dos profetas, que nós anunciamos isso.

Por que você quer, sem parar, retardar esse prazo?

Cada coisa está irremediavelmente no seu lugar.

A um certo limiar de Luz, efetivamente, não há mais retorno possível.

E isso é agora.

***

Questão: quais são os elementos cármicos para a origem dos processos de encarnação?

Isso que vem a vocês é a resolução definitiva do carma.

O carma individual foi transcendido pelo sacrifício do Espírito do Sol.

A vocês cabe retornar sob a ‘lei da graça’ que substitui a ‘lei do carma’.

Entretanto, o carma do conjunto da vida desta dimensão [carma coletivo] deve ser purificado.

É o que vem.

O carma deve ser dissolvido.



De fato, o carma está queimando no fogo da purificação.

***

Questão: a utilização da Chama Violeta pode ajudar a humanidade hoje?

Vocês devem ajudar a vocês mesmos.

Vocês não têm que ser os salvadores dessa humanidade.

Salvem vocês, vocês mesmos.

Cada coisa está no seu lugar nesse mundo.

Você não tem que querer agir pela Luz sobre quem não quer a Luz.

Isto será contrário à Luz.

Contentem-se de viver, em vocês, o que vocês viveram no estabelecimento de suas lâmpadas e de suas novas
fundações.

Isto é amplamente suficiente para a Terra.

Toda ação que queira forçar, pela Luz, qualquer coisa que não é da Luz, não será mais a Luz.

A Luz é abandono.

A Luz é inteligência.

A Luz sabe o que ela deve fazer de suas estruturas, na sua vida e na Terra.

Por que vocês querem substituir isso?

***

Questão: a utilização da Chama Violeta poderia, então, ser uma ajuda?

A chama violeta é uma diferenciação da Luz autêntica [Luz branca].

Hoje, vocês têm acesso diretamente à Fonte.

Então, dirijam-se à Fonte, à inefável Luz do estado de ser.

Ela excede tudo o que vocês possam imaginar ou conceber em relação a modelos existentes de Luz ou a certas
bandas de Luz ou a certas frequências de Luz.

***

Questão: como evolui, com as efusões que nós vivemos, a forma de divisão de planos de consciência que
constitui a nossa vida?

Trata-se então da reunificação.

Viver os Casamentos Celestiais é um fenômeno de Unificação que, em vocês, colocando-se em contato com a Fonte,
colocando-se em contato com o Espírito Santo, colocando-se em contato com a radiação do ultravioleta, vocês

permitem construir e reconstituir seu veículo da eternidade.

Nesse veículo da eternidade a consciência não pode mais ser fragmentada e dispersada.

Ela se reconstitui e se reunifica.

É o trabalho que vocês estão construindo.

***

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos a vocês.

***

Bem amados filhos e Mestres da Luz, antes de viver a efusão, de acolhê-la, eu lhes confirmo minha vinda em 08 de
agosto, ao meio-dia (7 h – hora de Brasília).

Naquele momento, eu lhes comunicarei o trabalho a realizar durante a semana de 08 a 15 de agosto, para ativar em



vocês o triângulo radiante permitindo a aparição do triângulo radiante, inteiramente, nesta região específica do seu
globo sobre a qual já falei.

Questão: Nós estamos autorizados a divulgar essas informações ligadas ao México?

Isto é feito para que sim, obviamente.

Não há mais nada de segredo sobre isso.

Nenhuma Sombra pode, doravante, perturbar o que está em curso de estabelecimento pela vontade da Fonte, do
Conclave, das forças intraterrenas, extraterrestres, ultraterrestres, daquela região.

Acolham. Acolham em silêncio.

... Efusão de energia ...

E recordem que a cada dia, doravante, entre 11 e 14h, a tripla Unidade se manifestará sobre o planeta.

Eu lhes trago as saudações do Conclave, da Fonte.

Bem amados Mestres da Luz, criadores da Luz e filhos da Luz.

Sejam abençoados.
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem-vindos, Mestres da Luz.

Eu venho a vocês, acompanhado da ronda sétupla dos Arcanjos.

Neste período especial que vocês vivem, prévio a meu retorno e a meus anúncios entre vocês, eu lhes peço honrar a Presença e a
Radiância de nossa sétupla Presença, através da efusão que vamos realizar.

Primeiramente, recebam nossas bênçãos as mais calorosas por terem acolhido, por terem retransmitido e por terem aceitado viver
esses Casamentos que vão lhes permitir reencontrar sua Inteireza, sua Unidade, sua conexão e sua Verdade.

Vocês entram, doravante, neste período da nova construção, da construção da confiança, da construção da Verdade, da construção de
sua Embarcação de Luz.

Mesmo em sua densidade, vocês vão criar, vocês vão construir sua eternidade, através da ignição de suas lâmpadas.

Vocês vão penetrar, em lucidez e em Unidade, seu Estado de Ser, sua Eternidade.

Vocês vão reencontrar seu corpo de Luz, esse corpo sem costuras, esse corpo imortal, anunciado pelo fiel São João.

Nesse momento mesmo vocês constroem, em vocês, mesmo em suas estruturas sutis, a agregação das partículas do Ultravioleta, ou
partículas adamantinas, abrangendo o conjunto de suas estruturas, o conjunto de seu corpo, desta película de Luz hexagonal que lhes

permitirá, no momento vindo, ousar ir, ousar se juntar ao que vocês foram privados desde tanto e tanto tempo.

Vocês são, vocês, aqui, e por toda parte sobre esta Terra, os pioneiros da Luz.

Sua responsabilidade com relação à Luz é um compromisso, o compromisso de uma vida, o compromisso de uma eternidade
passada nesta densidade, a fim de permitir o estabelecimento do reino absoluto da Luz do Cristo e da Unidade.

Vocês se religam com os mais belos dias da Criação de um mundo magnífico, à sua origem, a Atlântida.

Vocês reproduzem, hoje, em uma oitava superior e definitiva, o templo da Verdade, o templo da Unidade, assim como eu o anunciei
quando da última efusão da ignição da décima segunda lâmpada.

Os povos do Intraterra, os povos Extraterrestres implicados em seu desenvolvimento, assim como os povos Ultraterrestres, estão
reunidos em um lugar preciso deste planeta, para festejar o que vocês vivem e para reativar, mesmo nas grelhas magnéticas deste

planeta, a possibilidade de associarem a esta dimensão na qual vocês vivem, num futuro agora extremamente próximo, os códigos de
Luz novos da humanidade.

Nós saudamos em vocês a honestidade, nós saudamos em vocês a humildade, isso faz de vocês seres a caminho para sua Unidade,
a caminho para sua revelação.

A confiança para com a Luz que nós veiculamos, nós, Conclave, deve ser absoluta.

Vocês estão, individual e coletivamente, sob nossa proteção.

Vocês são, individual e coletivamente, os Criadores da nova Cidade, da nova Terra.

Confiem-se à Luz, confiem-se ao Sol, porque é nela e nele que se encontram a Verdade, a Unidade, a paz e a serenidade.

Mais do que nunca, através do que vocês realizaram, e também do que resta a realizar, vocês devem permanecer alinhados em sua
Verdade, em humildade e em grandeza.

Deixem agir em vocês a Luz da Verdade.

Deixem agir em vocês a ronda Arcangélica, a fim de poder acolher a Vibração e o Verbo de Maria, Rainha dos Céus, e da Terra,
quando chegar a hora.

Sua vida, a título individual e coletivo, se encherá e se enche já de Luz, de Verdade, de Alegria e de eternidade.

Tenham-se prontos para acolher e para fazer frutificar os novos códigos de Luz que lhes serão transmitidos dentro de muito pouco
tempo.

Esses códigos de Luz propiciarão em vocês um impulso novo, um rejuvenescimento de suas estruturas, um despojamento de tudo o
que deve ser eliminado.
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Aceitem isso.

Os canais, mesmo em suas estruturas físicas e sutis, preparam-se ativamente para lhes permitir acolher, nos novos códigos da Luz, o
seu veículo de eternidade.

Toda resistência seria obstrução.

Todo abandono é Alegria das revelações e Alegria suprema.

Nesta Alegria nada, nem ninguém, podem enganá-los.

Doravante, sua estrada está traçada mesmo na Verdade, mesmo na Unidade.

Resta-lhes, bem amados Criadores da Luz, acolher em vocês, totalmente, a potência das cinco novas Vibrações ligadas aos cinco
novos códigos de Luz.

Essas cinco novas Vibrações, ativadas, reativadas, durante o período dos Casamentos Celestes, ativar-se-ão em uma nova faixa da
humanidade, no dia 15 de agosto e no dia 29 de setembro.

Os momentos que vocês vivem, assim como já disse, são momentos únicos na história da humanidade.

Cabe-lhes, a vocês todos, aqui presentes, e em outros lugares, tomar parte do que é da ordem da Luz.

Vocês querem se juntar à Luz?

Vocês querem ser Luz?

Vocês querem viver na Alegria?

Vocês querem se juntar à eternidade?

Se sua resposta for “sim”, então, deem um passo para nós e, então, nós abriremos as comportas das nossas Radiações, da nossa
Radiação sétupla, na sua corporeidade.

Isso permitirá a agregação, mesmo na sua densidade, das partículas supralumínicas denominadas Ultravioleta, ou, ainda, partículas
Adamantinas.

Isso representa a primeira ponte, a primeira construção lançada entre sua dimensão dissociada e nossas dimensões Luminosas.

Esse trabalho, nós o realizamos com vocês, como vocês o realizam conosco.

Nós somos partes integrantes da mesma ascensão, da mesma revelação.

Hoje, através da construção de consciência unificada para a qual vocês estão a caminho, nós insuflamos, e nós insuflaremos de
maneira muito mais presente e muito mais forte, a tripla Radiação em suas estruturas: Radiação do Ultravioleta, Radiação da Fonte e

Radiação do Espírito Santo, a fim de realizar o milagre do Três em Um e do Um em Três.

Assim, bem amados filhos da Luz, Transmissores da Luz, Criadores da Luz, eu lhes peço, agora, para acolher no seu Templo Interior,
na sua Eternidade, a Radiação sétupla da ronda Arcangélica.

E isso é agora.

E assim é.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, bem amados filhos da Lei de Um, eu me dirijo a vocês, coletivamente, e não individualmente, porque a
Unidade nova que vocês vão criar assinala, de maneira indestrutível, sua Aliança nova com a Fonte Una e com a Verdade.

As Ilusões caem em vocês, e ao redor de vocês, e elas cairão de maneira cada vez mais forte.

Não se apeguem ao tumulto do mundo.

Não se apeguem aos medos que são semeados na humanidade.

Vocês são os pioneiros, vocês são os iluminadores.

A Luz vem despertá-los, revelá-los e acolhê-los.

O que pode acontecer em meio à Luz?

Então, acolham.

... Efusão de energia...

A hora é majestosa porque vocês são majestosos.

A hora é para a Luz, porque vocês são a Luz.



A hora é para a Unidade, porque vocês são a Unidade.

Esses momentos estão inscritos, de toda eternidade.

Eles despertam em vocês a promessa e o juramento.

Eles despertam em vocês a paz, a Unidade, a fraternidade e a humildade.

Vocês são dignos de acolher a Luz.

Nenhuma Sombra pode resistir à Luz.

Esta é uma Verdade absoluta e total.

Quando o momento chegar (e o momento chegou), então, a Luz se estende, se revela e se impacta nesta densidade dissociada na
qual vocês vivem.

A Luz é confiança, a Luz é eternidade, a Luz é a grande consoladora, a Luz é, enfim, a própria Vibração do Amor.

A Luz vem, a Luz é.

Cabe-lhes acolher a Essência e os frutos.

Cabe-lhes abrir sua porta para a vinda da Luz.

Esta Vibração criada, em vocês, a Vibração quíntupla das cinco novas Vibrações espirituais se ativam, hoje, no homem, a fim de lhe
permitir ser restituídos em sua herança, em sua Divindade, em sua Verdade e em sua Unidade.

E isso é agora.

Vocês conhecem o calendário de maneira extremamente precisa porque, hoje, a Luz está próxima, muito próxima de sua dimensão.

Assim, a adequação da Luz com sua dimensão faz com que o tempo possa ser medido e contado, em termos Terrestres, de maneira
extremamente precisa e extremamente minuciosa.

Aliás, como lhes disse o grande Comandante, Omraam Mikaël, isso assinala a total Verdade e integridade do que nós lhes
transmitiremos e já transmitimos.

Não pode ser de outro modo.

A Luz cria seu próprio calendário, seu próprio desenrolar, em sua densidade, nesse tempo e neste espaço chamado de Terra.

Bem amados filhos da Luz, o Conclave se junta a mim, doravante e a cada dia, durante a faixa horária atribuída, segundo o lugar em
que vocês estão, a vim de regá-los, literalmente, de fornecer à sua sede de Luz, uma Luz superabundante, Luz de Alegria, Luz de

Verdade, Luz de autenticidade.

Acolham.

... Efusão de energia ...

Não abriremos, agora, espaço de perguntas.

Vou deixá-los viver na Radiação e na Vibração, no acolhimento, na simplicidade.

Permaneçam voltados em seu ser interior, para ali encontrar o veículo de eternidade.

O despertar, a hora do despertar, de seu despertar, soou.

As trombetas a anunciam, a vibração a anuncia.

Nada do que foi escondido lhes será ainda escondido.

O Conclave, e eu mesmo, lhes transmitimos nosso Amor e nossa fidelidade, para a glória da Fonte Uma, para a glória da Luz, para a
glória da Unidade.

Que assim seja.

E assim é.

Eu saúdo, em vocês, as Sementes de estrelas, eu saúdo, em vocês, a Luz.

Nós contamos com vocês.

Eu lhes digo até breve.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Amados Mestres da Luz, Filhos da Luz e Sementes Estelares, eu venho até vocês, neste dia, acompanhado das sete Radiações Arcangélicas.

Assim, nós, Arcanjos reunidos em Conclave, e a partir de hoje, celebrando dentro do seu sistema solar para perpetrar, iniciar e manifestar, no
dia 15 de agosto, a revelação da Luz.

Como disse na minha vinda durante a última etapa das Núpcias Celestes, o Triângulo Radiante terrestre localizado no México foi ativado e deve
ser o mesmo com vocês, nesta semana, a partir de amanhã, até o dia 15 de Agosto.

Vocês vão escalar as sete etapas que irão realizar, em vocês, para sua Glória e sua Unidade, a revelação da Luz.

O que está no alto é como o que está embaixo.

O que acontecer no seu ser interior é o que será realizado na Terra e sob os seus olhos e no Céu.

O momento é para a Efusão, durante 8 dias, das novas chaves Metatrônicas de Luz. 

O Triângulo Radiante, em vocês, é denominado sacro.

Ele corresponde ao acordar (em resposta ao impulso da Luz, através do ultravioleta), ao despertar da sua Divindade, ao fenômeno de fusão, que
irá se iniciar para todo ser humano que desejar.

O sacro é onde se aloja o Fogo da Terra.

Eu venho iniciar, com o Conclave, o despertar do Fogo da Terra.

Este Fogo da Terra responde ao Fogo do Céu. 

Durante esta semana, vocês vão fazer a fusão para permitir ao Triângulo Radiante operar em vocês, dentro desta materialidade.

O Triângulo Radiante irá estimular e permitir a fusão, para quem o desejar, da Coroa do Coração com a Coroa da cabeça.

Eu lhes ensinei (e eu não voltarei ali) sobre a Lemniscata Sagrada, sobre o som da nota “Si”, sobre o Silêncio Interior.

Eu os remeto ao que eu disse e que estará sempre atualizado, em meio à sua humanidade, para aqueles que desejarem aderir a essas
Núpcias.

O momento é, agora, de remeter a sua cabeça ao seu Coração.

O coração é, assim como eu terminei a última efusão, acolhimento.
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O coração é Amor, Vibração e Luz.

A Luz da cabeça, aquela que lhes permitiu exteriorizar-se em meio a esta densidade, deve dar lugar à Luz do coração.

Assim, durante esta semana, vão despertar em vocês, de maneira permanente, os seis pontos do Coração e os cinco pontos da cabeça,
realizando, aí, através do cruzamento e da Lemniscata Sagrada, a coroa de doze.

Esta coroa de doze é a reunião das doze Virtudes que eu tinha anunciado.

Ela irá permitir, sob a influência da Radiação do Triângulo Sagrado, mas também da Radiação celeste se atualizando no seu céu, no dia 15 de
agosto, um trabalho de fusão entre o corpo de Estado de Ser e o corpo de personalidade, em meio a esta densidade.

Regozijem-se.

A hora é para a Luz.

A hora é para o acolhimento.

A hora é para a revelação, em meio à sua dimensão, da sua Divindade.

A falsificação de Luz não será mais possível.

Cabe a vocês acolher, em vocês,  por vocês mesmos e pelo seu acolhimento, o que nós lhes propomos.

A etapa principal é em 15 de Agosto.

E vai terminar em 29 de Setembro, no dia da minha vinda efetiva sobre a Terra, através dos elementos os mais celestes.

Amados Filhos da Luz, nesta semana, durante esses oito dias que antecedem o dia 15 de agosto, nós iremos concentrar a tripla irradiação da
Radiação do Ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte, no período das 13:00 às 14:00 horas, hora do seu relógio.

Durante esta hora, vocês irão se beneficiar do apoio mais importante do nosso Conclave para realizar o trabalho e escalar as sete etapas.

Para isto, vocês precisam assimilar, precisam compreender e precisam se abandonar totalmente à Luz, à Verdade e ao Amor.

Não pode ser de outra forma.

Nós lhes pedimos fidelidade.

Nós lhes pedimos para não mais privilegiar o seu ego, a sua personalidade, mas para se deixe banhar na Luz da Fonte, na Radiação do
Ultravioleta e no Espírito Santo.

***

Existem, na superfície deste planeta, sete Círculos de Fogo dos Anciãos.

Esses Círculos de Fogo foram construídos, em tempos memoriais, a fim de permitir à Luz se manifestando em meio ao seu Céu, a Luz Branca
Metatrônica, ser guiada como sobre trilhos a fim de se enraizar em meio à sua densidade, à sua dimensão, permitindo assim o estabelecimento

do reino da Luz.

Alguns de vocês conhecem, neste planeta, os Círculos de Fogo dos Anciãos.

Será solicitado a vocês, tanto no seu ser interior, como para aqueles que terão a oportunidade exteriormente, de se reunirem próximo aos
Círculos de Fogo dos Anciãos.

Não é para eu dar a localização deles para vocês.

Não importa se vocês não conhecê-los: reúnam-se em grupo e, especialmente em 15 de agosto, para saudar o Senhor Metatron.

Ele vem selar, em vocês, a Luz Branca.



Nenhuma sombra pode preexistir, existir e prosseguir a sua vida por meio do impulso Metatrônico.

Como vocês sabem, Metatron irá estabelecer o seu reino no fim dos Tempos.

Vocês entraram no fim dos Tempos.

Este é um anúncio objetivo cuja probidade e os sinais que eu lhes dou são anunciados, de maneira visível por todos, no seu Céu.

Mas eu vou remetê-los ao seu interior, pois a alquimia deve ser primeiramente realizada em vocês.

Vocês devem fazer, durante esta semana, e diariamente das 13:00 às 14:00 horas, a fusão da Coroa do Coração com a Coroa da cabeça.

Este trabalho tornar-se-á realidade simplesmente a partir do momento em que vocês acolherem, na humildade, na simplicidade, sem orgulho, a
Luz que está chegando para vocês.

A Fonte decreta o momento do seu retorno.

Nós anunciamos, nós, Conclave, e nós preparamos este momento desde tempos imemoriais.

Ele lhes foi anunciado com datas e essas datas não são em vão.

Elas correspondem, para aqueles que recusam vê-lo, a prova final da Verdade da Luz.

Vocês irão descobrir pelos seus olhos, pelos seus sentidos e pelo seu Coração, sobretudo, que essa é a Verdade.

E a Verdade é simples.

E a Verdade irá libertá-los dos limites deste mundo.

Vocês devem penetrar na Alegria, na Confiança, na Serenidade, na Unidade e no acolhimento dos seus irmãos e das suas irmãs.

Alguns de vocês sentem um impulso Divino para se agrupar.

Façam isso.

O momento é agora.

Cabe a vocês trabalhar para que as circunstâncias da sua vida lhes permitam fazer isso com tranquilidade, com serenidade e em locais
privilegiados.

Estejam seguros e certos de que, onde vocês estiverem neste planeta, longe ou próximos dos Círculos de Fogo, a partir do momento em que
vocês acolherem a Luz no seu interior, com humildade e simplicidade, a Inteligência da Luz irá agir.

Ela irá agir, seja qual for o nível de desconstrução visível aos seus olhos.

***

A desconstrução visível aos seus olhos é apenas a desconstrução da ilusão.

A desconstrução visível aos seus olhos é apenas a construção, no seu cerne, da nova Jerusalém, da Nova Aliança iniciada por Metatron.

A cada dia, das 13:00 às 14:00 horas, hora do seu relógio, nós lhes pedimos, nem que seja por alguns minutos, para colocarem-se em
receptividade e no acolhimento do que está vindo.

Para isso, nada mais há a fazer. 

Não há que dirigir a consciência para o coração, para a cabeça ou para o sacro, ou para outro local.

Há simplesmente que acolher e afirmar claramente, em si mesmo e distintamente, o acolhimento da Luz de Cristo, a Unidade e a Verdade.



Pronunciando simplesmente: “Eu acolho a Luz de Cristo na Unidade e na Verdade", a alquimia irá se realizar em você.

Algumas Vibrações irão então percorrer o seu corpo, no nível do coração e da cabeça, em diferentes pontos de consciência.

Vocês nada têm a fazer senão acolher, em humildade e em simplicidade.

Vocês poderão também colar a língua no nível do palato e pronunciar esta frase, em silêncio interior.

Isto é simplicidade, isto é Verdade em si.

Muitas das informações, paralelamente à chegada da Luz Metatrônica, no sábado dia 15 de agosto, irão permitir tomar consciência disso que
temos realizado juntos, bem amados Mestres da Luz, desde alguns meses.

Isso é Verdade.

As suas ilusões devem se extinguir diante da Verdade do que está chegando.

Não há outra possibilidade.

Com isso, irá se realizar em vocês o encerramento das suas Núpcias Celestes.

Os acontecimentos acontecendo na Terra irão seguir um curso que será ou da Luz, ou da Sombra, dependendo do que vocês escolheram ou
abrigaram no seu peito.

Esta aí o que eu tinha simplesmente para dizer a vocês, hoje.

Se vocês tiverem, em relação a este processo que vai ocorrer, necessidade de maiores explicações, eu dar-lhes-ei ao final dos 72 minutos.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados filhos da Luz, aqui presentes e por toda parte no mundo, eu lhes peço para acolher, agora, a tripla Efusão, retransmitida pelo
Conclave e pelas sete Vibrações ou sete Selos Arcangélicos, juntamente com a Divina Maria, a Mãe de todos.

... Efusão de energia ...

Eu digo: até o dia 15 de Agosto, às 13:00 horas (hora francesa), quando eu irei me expressar antes de passar a palavra e a Luz de Metatron
aparecer em meio à sua densidade.

Vocês são abençoados.

************
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amadas Sementes de estrelas, construtores e elaboradores da Luz em meio à nova Dimensão, hoje, uma

etapa se conclui no retorno em meio à Luz eterna e autêntica.
Bem amados Mestres da Luz, hoje, a Luz se revela na sua Verdade e na sua Unidade.

Dentro de alguns instantes, serão reveladas as cinco Chaves fundamentais de METATRON.
Elas vão abrir em vocês as portas da Unidade e firmar o final da separação do ser humano e do seu corpo de

Semente de estrelas, denominado corpo de Eternidade.

METATRON vem abrir a porta da sua prisão, aquela que, por consentimento mútuo, vocês optaram para
experimentar o jogo da Sombra e da Luz.

Eu tenho vindo, desde o início do ano, combater, em meio às minhas Dimensões, a fim de permitir que este dia
se manifeste em meio à sua densidade.

Hoje, é o fim da sua prisão.
Hoje, é o acontecimento da Luz, através da realização da Unidade, da Verdade, em meio mesmo à sua

densidade separada.
Dentro de instantes, vai aparecer, em meio à sua densidade, uma nova Luz.

A Luz está quase aí, a Luz irá se manifestar no seu céu, firmando o retorno da Verdade em meio à sua
densidade.

Nenhum ser humano, a partir de hoje, poderá dizer que não sabia.
Isto que está vindo, pelas cinco Chaves Metatrônicas, é o desvencilhar, em vocês, da Ilusão.

Os seus olhos vão se descerrar a fim de permiti-lhes ver com o Coração, a fim de permitir-lhes viver com o
Coração.

Este anúncio não se refere a vocês, as Sementes de estrelas despertadas, mas sim, e acima de tudo, àqueles
que o Mestre denominou “mornos”, àqueles que não se atrevem, àqueles que não têm coragem de ser o que

São.

Para os seres humanos e não humanos que recusaram, e ainda recusam, a Unidade da Luz, estabelece-se a
advertência.

Este aviso foi anunciado várias vezes pela Divina MARIA, aquela a quem nós entregamos os Selos, a sua Mãe
Divina.

Nenhum ser humano, nenhuma Consciência encarnada nesta Dimensão, dentro de alguns instantes, poderá
mais ignorar que a Luz sempre prevalece, independentemente das ilusões e das promessas da Sombra.

Conforme eu já lhes disse, e que será confirmado pelo próprio Lorde METATRON, vocês não têm mais a
possibilidade de trapacear: é preciso Ser ou desaparecer.

É preciso Amar ou virar as costas ao Amor.
Novamente, o Pai/Mãe, nós mesmos, os Arcanjos e, com muito mais razão, a Divina Mãe, nós não iremos

permitir que julguem, que condenem, que eliminem.
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Cabe a vocês, até o dia 29 de Setembro, viver em meio à Unidade, em meio à dualidade.

A Unidade é Alegria, a Unidade é pureza, a Unidade é clareza, a Unidade é Amor, a Unidade é Vibração.
A dualidade é martírio, a dualidade é manipulação, a dualidade é ilusão.

A Luz que está vindo, e que nos guia e que os tem guiado, vem se estabelecer a fim de que nenhuma
consciência possa ignorá-La e não operar em conformidade.

Este dia é um dia como tantos outros, mas é único na história da sua alma.
Cabe a vocês não enganar a si próprios, acolher a Luz e a Vibração.

Acolher a Luz e a Vibração, e fazer aliança com a Luz e fazer aliança com a Verdade, e fazer aliança com o
Amor e participar, no serviço, do serviço à Luz.

Vocês não podem penetrar na Luz que vocês vão ver e viver, se vocês não servirem à Luz.
A Luz é acolhimento, a Luz é Unidade, a Luz é Unificação.

Penetrá-La é penetrar na Eternidade, na Divindade, na Verdade.
Eu lhes proponho para acolherem a primeira Tríplice Efusão da radiação do Ultravioleta, d'A FONTE e do

Espírito Santo.
Acolham.

... Efusão de energia ...

A Luz da Verdade e da Unidade entra em manifestação hoje.
Os sinais no céu e os sinais nos homens serão numerosos.

Os sinais do céu serão Verdade, os sinais dos homens serão falsificação e ilusão.
Os sinais do céu são a Vibração e a Luz.

Os sinais dos homens são manipulação, jogo de luz, de ilusão e jogo de voz da ilusão.
A Luz autêntica, veiculada por nós, Conclave Arcangélico, pela Divina MARIA, estabilizada em meio à sua

Dimensão pelos 24 Melquizedeques é, como eu dizia, Verdade e Probidade.

Vocês são Sementes de estrelas, Verdade e Probidade.
Aqueles que mantêm a Ilusão, a manipulação, recebem, hoje, uma primeira advertência que não é ainda a

advertência de MARIA.
Ela vai acontecer logo após o período da minha festa (29 de setembro).

Nesta altura, não será mais possível voltar atrás.
A partir do momento em que a Luz Metatrônica chegar à sua densidade, hoje, vocês devem aceitar que a Luz

lhes revele as suas falhas.
Vocês devem aceitar que a Luz os transcenda totalmente.

Vocês devem aceitá-La, face a face, para que os penetre e os fecunde.

O abandono à Luz, que tem sido longamente comentado pelo Arcanjo ANAEL, deve encontrar, hoje, o seu
espaço de resolução, porque é agora, como lhes foi dito, que retorna a Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.

O acolhimento da Luz apenas pode ocorrer com o Coração e com o corpo livres da cobiça, da posse, do olhar
só sobre si mesmo, a fim de que desponte o sorriso da Alegria, o sorriso do Serviço, o sorriso da Devoção.

A Luz que vem, e que se revela aos seus olhos e ao seu Coração, é o último espaço de resolução que lhes é
ofertado antes da Advertência.

Resta muito pouco tempo, queridos Filhos da Luz e Sementes de estrelas, para se esclarecerem com vocês
mesmos e com a Luz.

Novamente, ninguém poderá dizer que não sabia.
A probidade e a Verdade dos nossos anúncios são autenticados pela Luz e pelos sinais.

Vocês devem ser capazes, através da Efusão de METATRON em meio ao Sol, de conectar com o seu corpo
de Estado de Ser, pelo Silêncio interior e pelo som da nota “Si”, pela Lemniscata Sagrada, pela frase sagrada

que eu lhes dei na semana passada (ndr: “Eu acolho a Luz Crística na Unidade e na Verdade”).
A Luz é Amor, a Luz que está chegando é Amor e queima o que deve sê-lo.

Vocês não têm que se preocupar com nada além de estar no serviço e no acolhimento.
Eu entendo por acolhimento, acolher cada Irmão e cada Irmã que se apresentar a vocês, assim como disse o

Mestre, “o que vocês fizerem a um de vocês, é a mim que vocês estão fazendo”.
O não julgamento, necessário e indispensável, está hoje no acolhimento, no serviço, na Alegria, no sorriso e na

Vibração.
Não temam, se vocês seguirem isso, a Luz não irá queimá-los e a ilusão não poderá mais atingi-los.

Vocês irão se tornar fortalecidos na Verdade e na Unidade.
Vocês irão se tornar como um sol irradiando A FONTE, o Pai, a Mãe.



Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Através da chegada da Luz Metatrônica em meio ao seu Sol, à sua cabeça e ao seu Coração, a dualidade não
poderá mais coexistir com a Unidade.

A Unidade irá se instalar em cada consciência que se decidir pela Verdade.
A Unidade não poderá se instalar na consciência que mantiver o poder, a manipulação e o não acolhimento do

outro.
O Lorde METATRON em pessoa vem para uma primeira etapa do estabelecimento do Reino da Luz.

Vocês vão acolher, se tal for a sua vontade, na sua dupla Coroa da cabeça e do Coração.
Vocês vão realizar a alquimia para fazer o milagre de uma única coisa, e proclamar que o que está em cima é o

que está embaixo, e que o alto se regozija embaixo enquanto que o que está embaixo se regozija no alto.

Nestes últimos dias e semanas que lhes restam antes da Advertência final, a personalidade deverá
desaparecer e dar lugar à Eternidade.

METATRON, ao abrir as portas da sua prisão, vem dar-lhes o impulso e a revelação disto que vocês São, na
Verdade.

E, na Verdade, vocês são Luz, quer vocês gostem ou não, quer vocês virem as costas a esta Luz, vocês são e
vocês serão e vocês têm sido Luz.

Sejam quais forem o propósito e o caminho que vocês seguirem, nós iremos acompanhá-los pela Eternidade
porque vocês estão marcados com o selo da Luz, com o selo da Eternidade.

Então, não se deixem marcar pelo selo da besta, pela sua própria vontade ou por uma vontade exterior.
Ao afirmarem a sua Unidade, a sua Verdade na Luz de CRISTO, pelo princípio da atração e pela ressonância

da Luz, não há em vocês qualquer tomada pela Sombra.
A Luz vem lhes mostrar, dentro de instantes, isto que ela É, na Verdade.

Vocês fazem parte dela e vocês são esta Luz.
Acolham.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz, eu agora vou deixá-los escalar a sétima etapa, o sétimo degrau deste período de
preparação para a Luz Metatrônica, em silêncio, no recolhimento, na intimidade mais absoluta, para terem-se

prontos para a chegada de METATRON às 14h07 (horário francês).
Eu lhes digo, quanto a mim, que eu irei retornar para anunciar-lhes, no dia 22 de setembro, uma semana antes

da minha festa, as Sete novas Etapas para a realização da Luz que precedem a Advertência.
Eu lhes peço também, e penso que o Lorde METATRON em pessoa irá lhes dizer, que cada dia do período

que os separam da minha festa será uma oportunidade para vocês se alinharem à Luz Metatrônica, de
preferência na hora do seu relógio entre 14h00 e 14h30, seja qual for a sua atividade, a sua ocupação.

Isso irá lhes permitir acolher a Luz do máximo solar manifestando-se na sua densidade.
Durante este período e este tempo extremamente curtos de cada dia, vocês irão viver as etapas mais íntimas

da Fusão com a Luz.
Eu voltarei também, em função dos acontecimentos planetários e interiores, no momento que eu desejar dar-

lhes informações mais amplas da Luz, para se ajustarem da melhor forma às reações deste planeta, às
reações da Unidade, e às reações daqueles que estão na dualidade.

Sejam abençoados e acolham profundamente.
Nós iremos cessar a Efusão às 14h00 (horário francês) e vamos dar, em seguida, o lugar para a chegada de

METATRON.
Eu os abençoo.

... Efusão de energia ...

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem queridos Mestres da Luz e Trabalhadores da Luz, eu venho a vocês, como anunciado previamente.

Como muitos de vocês aqui o conhecem e o vivenciam, nós começamos logo após o início da sua primavera [outono,
no hemisfério sul], um período crucial associado à tríplice recepção da Radiação do Ultravioleta, da Radiação da

Fonte e da Radiação do Espírito Santo, para levá-los, individual e coletivamente, e pela Graça da sua Presença e do
seu trabalho, a viver as Núpcias Celestes.

Núpcias de reunificação à sua Unidade e à sua Divindade.

Se vocês bem o desejarem, a minha intervenção irá ocorrer em duas partes distintas.

A primeira esclarece a situação do que já aconteceu e se manifestou.

A segunda parte será referente ao que nós lhes pedimos para fazer conosco, o Conclave, e simultaneamente com as
entidades espirituais que guiam esta Terra na sua Ascensão, para realizar isto que deveria ser e para permitir a

efusão da Luz na sua dimensão.

Primeiramente, Trabalhadores da Luz, Sementes Estelares e Mestres bem amados, recebam, juntamente do
Conclave e de mim mesmo pessoalmente, a nossa mais profunda gratidão pelo trabalho cumprido.

Seja qual for a etapa que vocês chegaram, cada um de vocês carregou a sua pedra para a construção da Luz.

Sejam eternamente gratificados e santificados.

Que assim seja.

E assim é.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes devemos inicialmente, juntamente com o Conclave e os trabalhadores da Luz
de outras dimensões, algumas explicações.
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Eu tenho guiado vocês, pela Radiação do ultravioleta, para viver algumas etapas correspondentes à ativação, em
vocês, de determinadas funções ligadas à ativação dos novos corpos e das novas lâmpadas.

Isto levou muitos de vocês a começar a vivenciar o despertar da nota Si.

Durante as últimas semanas e durante o verão [inverno, no hemisfério sul], vocês, a maior parte de vocês, deveria ter
vivenciado o acesso ao Estado de Ser.

Este não foi o caso.

E isto, em um primeiro momento, nos entristeceu e nos afligiu fortemente.

Então, hoje eu posso lhes dizer e dizer em voz alta: não se preocupem.

Isso não é sua culpa ou da sua responsabilidade.

O acesso ao Estado de Ser exigia, além do estabelecimento da nota Si, a ativação da Lemniscata sagrada e a
reunificação com o seu silêncio Interior, etapa anterior à entrada às multidimensões do seu Corpo de Estado de Ser.

Nós tínhamos esperança de ter pelo menos 20% das pessoas que seguiram os Casamentos Celestes com acesso ao
corpo de Estado de Ser, e nós os esperávamos, em meio a estes corpos de Estado de Ser, junto ao Sol.

Mas temos visto menos de 1% das pessoas despertas para a nota Si caminhando para constituir os seus corpos de
Luz.

E nós nos interrogamos.

E nós nos preocupamos.

E, no entanto, veio a resposta.

E nós vamos corrigir isso.

Então, eu digo a vocês, não lamentem.

Continuem a viver, no seu interior, a comunicação com a penúltima lâmpada, por intermédio do som e da nota Si.

Na verdade, muitos de vocês não puderam acessar o silêncio Interior, devido a uma sequência de vibração (cadeia
vibratória) colocada no nível do seu DNA e dos seus cromossomos, tendo impedido vocês de vivenciar, literalmente,

esta última etapa.

Não se preocupem.

Na segunda parte da minha exposição, eu lhes mostrarei a maneira que vocês têm para se libertar, com vocês,
destas últimas cadeias.

E nós faremos isto, juntos, entre o seu equinócio do outono [equinócio da primavera, no hemisfério sul] e a festa dos
Arcanjos [29 de Setembro].

Sim, nós faremos isto, juntos, e de maneira Unitária.

Nenhuma força pode opor-se à irrupção da Luz na sua densidade, na sua matéria.

Não se deixem enganar pelos medos que poderiam penetrá-los, pelos sons dos tambores e de guerra que poderiam
limitar a sua expansão.

Bem amados Mestres da Luz, vocês estão além disto.

Só vão descobrir e dar o passo final, pelas Vibrações que lhes iremos propor entre o 22 de Setembro e o 29 de
Setembro.

Mas eu retornarei em breve.

Continuemos primeiramente, se desejarem, a falar sobre o que aconteceu durante este período importante das
Núpcias Celestes.



***

Eu explico inicialmente que a celebração das Núpcias Celestes não é o fim do seu mundo, ou desta dimensão.

Pelo contrário, eles assinalam a expansão das suas novas Consciências e da Consciência global da Humanidade
quanto à sua manipulação e à sua opressão.

As correntes da Consciência, literalmente, vão estilhaçar-se.

A desconstrução será concluída e isto irá restituí-los à sua liberdade da alma, à sua liberdade da Luz, além de tudo o
que, até agora, resultou em medo e na incapacidade, para a maioria de vocês, para chegar à sua Divindade.

Mas isto terminou, eu faço o Anúncio solene hoje.

E isto acontecerá brevemente.

Em pouco tempo, vocês irão descobrir na sua Humanidade, na sua Individualidade, a Presença da Luz, da
Eternalidade, da Eternidade e do seu Estado de Ser, além desta dimensão.

Então, o Conclave e eu mesmo, gostaríamos de agradecer e de encorajá-los a continuar o esforço da Revelação da
Luz em meio a esta densidade, para que o reino do Único, da Unidade, se estabeleça apesar dos obstáculos, e

especialmente pela Eternidade.

Como vocês sabem, um número significativo de pessoas em todo o mundo tem seguido e ainda seguem as instruções
para aumentar a vibração.

Este aumento vibratório é indispensável e indissociável da sua elevação e da sua transformação.

No entanto, vocês alcançaram um platô.

O nível que eu diria através da nota Si, incapaz de ir além até o silêncio interior, permite-lhes entrar no corpo de
Estado de Ser e alcançar a sua Eternidade.

Isto não é culpa de vocês, mas está relacionado com o que eu mencionei: o bloqueio do seu DNA por estruturas
cristalinas introduzidas ali, sem o seu consentimento, evidentemente, no nível deste corpo biológico.

Entretanto, e eu voltei agora, nós vamos remover esta barreira.

***

No entanto, lembrem-se também de que vocês têm algum tempo até o Anúncio a ser feito por Maria, para se atualizar
e revelar a Presença deste corpo de Estado de Ser e nele viajar de forma pacífica e livremente.

Porém, permanecendo em meio a este corpo de personalidade, plenificado pela nota Si, pela Radiação do
ultravioleta, pela Radiação da Fonte e pela Radiação do Espírito Santo, vocês trabalham para a sua elevação e pela

elevação deste planeta.

Qualquer que seja o tropeço ou a incapacidade para transpor a etapa posterior, isto não poderá resistir por muito
tempo ao que nós faremos em curto espaço de tempo, na sua densidade.

Portanto, paciência.

Paciência e coragem e trabalho.

Lembrem-se de que nós temos lhes pedido, durante este período de verão [inverno no hemisfério sul], para que se
centrassem, entre 14h00 e 14h30, à hora do seu relógio, auxiliados pelas cinco sílabas sagradas entregues por

Metatron [OD - ER - IM - IS - AL] e pela afirmação do acolhimento, em vocês, da Verdade e da Unidade de Cristo.

Isto vai continuar valendo.

Vocês precisam se concentrar, agora e até o final de setembro, para conseguir esta nota Si que lhes permitirá
reforçar o seu nível vibratório e o seu nível de Consciência.

O bloqueio, sem entrar novamente em detalhe do que foi feito no nível do seu DNA, como lhes explicou desde já o
Mestre Aïvanhov, tinha contido, literalmente, sua Consciência, não permitindo o que esperávamos, de entrarem no

corpo de Estado de Ser.



Vocês eram, de fato, menos de 1% para poder realizar esta viagem e então viver nesta densidade e ao mesmo tempo
na do Sol, no seu corpo de Estado de Ser.

No entanto, as portas estão abertas.

Estão esperando por vocês.

Isto é o que faremos.

Então, eu lhes peço, agora, para acolher a Radiação do Ultravioleta, a Radiação da Fonte e a Radiação do Espírito
Santo, na sua Presença, no seu Eu Sou O que Eu Sou.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, passemos agora à segunda parte disto que eu tinha para lhes entregar.

De 22 a 29, pelo menos até a véspera do dia 29, por 7 dias, nós vamos, do nosso lado, liberar, literalmente, as
portas, para que a radiação cósmica os alcance, totalmente.

Isto significa que, dia após dia, e além do seu período normal das 14h00 às 14h30, além do acréscimo que lhes pediu
o Mestre Aïvanhov em seu tempo para manter a vibração, nós vamos conceder a efusão, a cada dia, transmitindo-

lhes os raios cósmicos, vamos deixá-los viver um processo vibracional que nunca existiu nesta dimensão.

Vocês devem se localizar, durante estes sete dias, nos períodos frequentes e curtos de alinhamento, afirmando as
cinco novas chaves de Luz Metatrônicas e a frase de acolhimento da Verdade e da Unidade de Cristo.

Vocês vão, durante este período, sentir em vocês e ao seu redor, o poder efetivo da Luz, na sua totalidade.

Nós não limitaremos mais a quantidade de radiação que chegará até vocês.

Nós mesmos vamos assessorar, e de forma permanente e a cada dia de maneira mais e mais forte, e mais e mais
presente, um novo raio, uma Radiação de natureza ionizante, visando especificamente liberá-los ao nível das cadeias

localizadas no nível do seu DNA.

Não se preocupem com as percepções de calor, formigamento, queimação, quer sejam na cabeça, no coração, ou
nas costas, ou ainda em todo o corpo.

Isto sinaliza a penetração, no seu corpo físico e nos seus corpos sutis, de uma qualidade de radiação extremamente
rápida para libertá-los, novamente, das cadeias do seu cativeiro.

Vocês devem aceitar, sem medo, a quantidade e a qualidade da energia, onde quer que estejam na superfície deste
planeta, independentemente das suas atividades.

Basta simplesmente, durante estes sete dias, se prepararem ativamente, nas ocasiões, nos horários, não serão mais
do que alguns minutos, para pedir que a Luz da Verdade e da Unidade de Cristo e as cinco sílabas sagradas

Metatrônicas, libertem-nos das suas cadeias.

E isto se fará, estamos confiantes porque nós vimos.

Não há nenhuma dúvida sobre isso.

***

Vocês vão avançar, durante este período, e vão ajudar os seus irmãos e as suas irmãs a atingirem um novo nível.

Isto é certamente o mais importante, porque terão Consciência da realidade da Ressurreição, da realidade da
Unidade, além da sua percepção normal dentro da dualidade.

Vocês irão, real e literalmente, descobrir um novo mundo, novos espaços interiores e exteriores.

Então, vocês participarão, à sua maneira, do acolhimento, qualquer que seja o horário e qualquer que seja o dia,
aumentando a velocidade e a intensidade desta vibração, dentro das suas estruturas.



Isso é o que é oferecido, a cada dia, ligando-os, em Consciência, na simplicidade, à Vibração que vocês irão receber.

Independentemente de onde a receberão, quer seja ao nível de todo o corpo, na cabeça ou nas costas, vocês têm
que controlar e dominar a vibração para conduzi-la ao seu Templo Interior, no nível do coração.

Repetindo frequentemente esta abordagem, vocês constatarão por vocês mesmos, muito facilmente, as mudanças
ocorrendo dentro e fora de vocês.

A Sombra, como tem existido, já não poderá mais escravizá-los.

Vocês vão liberar, em vocês e ao seu redor, a Ilusão.

Vocês liberarão todas as possibilidades de poder sobre vocês e de poder sobre o outro, não existentes, e enviando-
os de volta para a sua ilusão.

Esta é uma longa caminhada pela qual atravessará a humanidade que lhes permitirá viver, em Consciência, as
próximas etapas que eu anunciarei, quanto a mim, em 30 de setembro.

Assim, eu os deixo livres.

Eu estarei acompanhando vocês, do dia 22 de Setembro até o dia da minha festa.

Podem chamar por mim.

Eu estarei com vocês e com a Divina Maria, ao seu lado, individual e coletivamente, mediante solicitação feita com o
coração.

Eu virei para assisti-los em qualquer lugar do planeta para ajudá-los a viver esta nova Radiação, a Radiação que irá
libertá-los das suas cadeias.

Isto eu venho fazer.

Isso foi decretado pela Fonte.

Isso foi decretado por Maria.

Basta também decretar, basta também nos chamar individualmente para que manifestemos nossa Radiância e nossa
Presença à sua Consciência, e para que possamos ajudá-los a se liberar das suas cadeias.

Maria já aparece para várias pessoas.

Quanto a mim, eu tenho aproximado a minha Vibração e a minha dimensão da sua dimensão, para me tornar mais
palpável e mais perceptível nos seus campos vibratórios.

***

Então, hoje e amanhã, a cada dia, vocês chamarão por mim, chamarão pela minha Radiância e pela minha
Orientação para que eu possa ajudá-los a levar, a você e ao seu redor, esta nova Radiação, esta nova Radiação

Cósmica, para permitir que se livrem das suas correntes.

Eu responderei, incansavelmente.

Os Anjos guardiões têm por missão, também, durante este período, de ajudá-los a se liberarem, de maneira definitiva,
desta prisão.

Não se preocupem quanto à potência das Vibrações, quanto às manifestações ocorrendo em vocês e ao seu redor.

Elas colaboram para a Luz e nada mais.

Vocês precisam consolidar esta Luz.

Vocês não devem se preocupar com qualquer contrariedade exterior, qualquer que seja: afetiva, profissional, social
ou outra.

Somente a Luz deve ser o seu Guia.



Somente a nossa Presença deve lhes interessar para nos permitir, em conjunto, atingir esta transcendência.

Isto é possível e isto já é feito.

Resta-lhes atualizar em sua dimensão.

Então, vão em paz e trabalhem para a Luz e na Luz, na Vibração da Luz, na Vibração da Unidade.

Eu voltarei, quanto a mim, e lhes pedirei para estarem presentes, em qualquer lugar do planeta, no dia 30 de
setembro, um dia depois da festa dos Arcanjos, às 12h00, horário francês [07h00 da manhã, hora de Brasília].

E, neste momento, agiremos juntos novamente, pela mesma Vibração, de maneira sincrônica com a Humanidade.

Qualquer que seja o horário do seu país, nós passaremos juntos a última etapa que lhes permitirá não mais duvidar,
não mais estar em deserção da sua eternidade, mas de estarem ligados de maneira efetiva, infalível e definitiva, ao

seu Estado de Ser e à sua Divindade.

O período que vocês vivem é o mais importante que vocês têm a viver após dezenas de milhares de anos.

E este é agora.

A Vibração que ocorrerá a partir do dia 22 será correspondente à semeadura da energia de Cristo na Terra durante o
Seu sacrifício final.

Não se preocupem com os eventos na Terra.
Eles são normais e correspondem ao despertar da Luz.

Não se preocupem com o barulho do mundo, muito menos do que o habitual.

Não deixe qualquer medo aflorar em seu Espírito e seu corpo.

Estabilizem-se na Luz e na Verdade através da nossa Presença e da nossa Radiância que irão acompanhá-los
durante esta semana.

Eis, bem amados Trabalhadores da Luz, Mestres da Luz, isso que eu tinha a dizer.

Com relação a isto, e somente em relação a isto, se vocês tiverem perguntas complementares, eu poderei fornecer o
meu ponto de vista ou esclarecimento adicional.

Enfim, envio-lhes as minhas bênçãos e lhes transmito, em nome do Conclave e da Divina Maria, um caloroso
agradecimento e um caloroso Amor por terem feito o que já fizeram.

Nós confiamos em vocês, e vocês podem contar conosco.

Nós estamos aí, ao redor do sol e esperando, para nos manifestar, que a Humanidade se eleve em uma oitava
vibratória, para entrar na sua órbita e dentro da sua dimensão.

Nós estamos aí com vocês.

***

Pergunta: Você especificou que seria conveniente fazer um pedido a você e a Maria, na próxima semana, com o
Coração. Na medida ou na dimensão em que o Coração na encarnação estiver muito associado ao emocional,

como faríamos para melhor fazer este pedido no nível do Coração?

Bem amados Filhos da Luz e Mestres da Luz.

O coração não é emoção.

Aquele que põe emoção no coração, não está no do coração, mas na emoção.

O coração é justamente ausência de emoção.

Ele é clareza e serenidade.



Não é necessário estar no corpo de Estado de Ser para afirmar o coração.

O coração é detectável, vibratória e conscientemente, ao nível de sua personalidade.

Para isto, basta não viver a emoção.

O apelo deve ser desprovido de emoção.

Ele deve ser vibrante de Amor, mesmo passando pelo seu mental.

Nós iremos responder.

Estando na Presença da Vibração da nota Si, vocês têm, portanto, constituído e, independentemente do corpo de
Estado de Ser, a Vibração do Antakarana que os une às mais altas dimensões.

Basta afirmar, solicitar, mesmo pelo mental, que a nossa Presença esteja com vocês e ela estará.

Isto é simples, isto é evidente.

Não tem que pensar ou imaginar algo que passaria por uma emoção, por uma Vibração.

A Vibração estará aí, a partir do momento que nós estivermos com vocês.

Não há pré-requisito senão chamar pelas palavras, ou pela oração, ou pela meditação, de maneira simples e
autêntica, e nós iremos responder, vocês podem estar seguros.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres e Trabalhadores da Luz, e com a sua permissão, nós realizaremos, juntos, uma primeira etapa
da descida da Radiação cósmica, na sua totalidade.

Além do Ultravioleta, além do Espírito Santo e além da radiação da Fonte, nós entraremos juntos, pela primeira vez,
neste estado vibratório.

Eu lhes peço para acolher.

Desde já, eu lhes transmito todo nosso Amor, toda nosso acolhimento, toda nossa vontade de ir para a Luz, com
vocês, e graças a vocês.

Vocês não estão sozinhos.

Nós estamos aqui, e estaremos cada vez mais aqui.

Portanto, qualquer medo, desejado pelas Sombras fantasmas, não deve atingi-los.

Vocês devem encontrar a confiança absoluta e total.

Simples assim.

A partir do momento que vocês acolherem esta Vibração, desde já, eu sugiro que vivam isso, agora.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, antecipadamente, do Conclave
Arcangélico e eu lhes peço para aceitar agora esta Vibração.

Eu lhes digo até 30 de Setembro.



E não se esqueçam de que eu estarei com vocês, a qualquer minuto, se vocês de fato solicitarem.

Sejam abençoados. Vocês são amados.

Agora.

... Efusão de energia ...

Acolham.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Mestres da Luz, eu os deixo agora viver esta Vibração, cultivem-na e
eu lhes digo até breve.

A cada dia, a cada hora, vocês têm a possibilidade de me chamar.

Eu voltarei agora, para toda a Humanidade, no dia 30 de Setembro, às 12h00 (07h00 da manhã, hora de Brasília).

Sejam abençoados.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=411

20 de setembro de 2009

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=411
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, bem amados Seres Humanos que, durante esses meses,
acompanharam e despertaram, aqueles que eu denominaria os Seres Humanos da ‘primeira onda’.

Hoje e amanhã, vocês poderão revelar e contagiar, com a Luz, os seus Irmãos e as suas Irmãs.

Eu quero felicitá-los por parte da Fonte, pela sua adesão e pelo seu trabalho, por regressar ao seu estado primordial,
o estado de Estado de Ser, o estado ligado à sua dimensão das Sementes de Estrelas, à sua filiação e suas

linhagens espirituais, a fim de irradiar, de novo, o sopro da Presença, o Fogo do Amor.

***

A minha ação vai continuar, o Conclave e o conjunto das Entidades de Luz que participam, de uma maneira ou de
outra, para a Ascensão da sua dimensão, continuarão a trabalhar e a se manifestar, e a ajustar.

Assim, durante os meses que nos separam do final da minha Ronda, no mês de Maio (ndr: 2010), e se bem o
desejarem, pois nós lhe propomos, a cada 17º dia do mês, para nos reunirmos em Unidade, e em Verdade, pelo

poder do nosso Espírito, pelo poder da Luz Una, todos unidos e todos juntos, para favorecer as Radiações e os seus
efeitos sobre a Humanidade.

A cada mês, no 17º dia, da 0 (zero) hora às 24 horas, onde vocês estiverem, nós vamos acender, nós vamos vibrar,
em um tom acima do que a Terra tinha habitualmente, e de maneira antiga, o costume de viver.

Hoje, e especialmente neste dia seguinte ao afluxo da Radiação sobre a sua Terra, nós podemos trabalhar juntos,
como nós trabalharemos, no 17º dia de cada mês, para a Glória da Fonte Una, para a Glória da Verdade, da Luz e da

sua Vibração.

Simplesmente, em acolhimento, com os olhos fechados, posicionando-se sentado ao invés de deitado, com as palmas
das mãos voltadas para o Céu, com o seu Ser totalmente voltado para o Céu, para acolher e para ressoar as Núpcias

e para atualizá-las na atmosfera e na superfície desta Terra.

Todos juntos, vocês, Sementes de Estrelas despertas para vocês mesmas e para a Verdade, e nós, Arcanjos,
servindo, por toda eternidade, à Fonte Una, sem jamais ter falhado, acompanhados por seres de naturezas

dimensionais variadas, trabalhando, eles também, para a Luz, para a sua Revelação, para a sua autenticidade.

Hoje, nós acolhemos, neste momento preciso e agora, a Radiação da Fonte, na sua totalidade.

... Efusão de energia ...

***

Nós servimos e nós trabalhamos em conjunto, vocês, através de nós e nós, através de vocês, reunidos na Alegria,
além deste plano.

Alegria eterna.

MIGUEL - 30 de setembro de 2009
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Alegria de um retorno merecido.

Vibração, expansão, dos corpos, da alma e do Espírito.

Nós os acolhemos, se vocês nos acolherem, dentro da dimensão Una e Múltipla, na Unidade dos Mundos Unificados,
não separados.

O momento é importante, o momento será, a cada instante, agora.

O seu Fogo do Amor deve ser igual à sua fé e à sua experiência, simultaneamente.

Jamais se esqueçam do que vocês são: Sementes de Luz, Luz, Mestres e Sementes de estrelas, Seres perfeitos, sem
Ilusão, além desta Ilusão.

Acolhamos, juntos, a Fonte, na sua totalidade.

... Efusão de energia ...

***

O Conclave, o conjunto das entidades de Luz, cuja atenção está pautada em vocês, e eu mesmo, nós lhes
asseguramos nossa infalível Presença.

Acolham-nos, nós estaremos aqui por vocês, por Amor a vocês.

Conosco, vocês são livres.

Conosco, a Fonte se estabelece em vocês e vocês se reconduzem a vocês, além desta Ilusão.

É hora de ir para onde sua escolha os levou, para onde as suas Vibrações os levaram.

Fiquem nesta magnificência da relação com a Luz.

Vocês agora têm esta possibilidade, a cada respiração da sua Presença nesta dimensão porque, hoje, a repressão
que lhes foi infligida, as cadeias que haviam sido fixadas em vocês, no seu interior e na sua existência, hoje, foram

desfeitas e estão quites.

Nunca mais a falsificação poderá atuar nas dimensões da Luz autêntica da Fonte.

Esta época, este espaço/tempo estará terminado, dentro de pouco tempo.

Vocês devem permanecer, a maior parte possível do seu tempo e dos seus instantes, nesta paz.

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

***

Vocês poderão, como eu disse, há alguns dias, contar comigo, contar conosco.

Ao nos chamar, com a voz do Coração, nós iremos lhes responder, como vocês têm respondido.

Pela Glória do Um, pela Glória da Unidade e da Luz reconduzida, a todos vocês, sobre esta Terra, que seguiram ou
que ainda estão em dúvida, no momento, sobre a Verdade disto que é realizado em meio à Consciência humana, em

meio mesmo a esta Terra, para suprimir totalmente os vínculos e as cadeias.

Se vocês ansiarem, se vocês desejarem, vocês poderão fazê-lo.

Nós sabemos, quanto a nós, entidades da Luz, que isto já está consumado no Céu.

Resta que se atualize e que se revele sobre a Terra, na sua dimensão.

***

Bem amados Filhos e Sementes e Luz, e Pai, e Filho, bem amados Amores, eu posso dizer, também, a Alegria, a
Vibração na qual que vocês são, é aquela que guia para compreender e para viver, na Verdade, a Verdade, e nada

mais.

O Amor, a Vibração da Luz, os multiversos e as multidimensões do Pai / Mãe Fonte, não são separados, como vocês
foram, e isso termina.



Então, acolhamos em conjunto a Vibração e recolhamo-nos, alguns instantes, em silêncio.

Quanto a mim, eu lhes digo, desde já, até o 17º dia do seu próximo mês, quando eu vou intervir às 12 horas, hora do
relógio francês [07h00, hora de Brasília], durante 1 (uma) hora, em palavras e em Verdade.

Mas também, além do espaço de tempo de 1 (uma) hora, da 0 (zero) hora às 24 horas, a minha Vibração estará mais
próxima do que vocês são.

Então, recebam as minhas bênçãos e a saudação da Fonte, do Conclave e de todos os Seres que servem à Luz
autêntica.

Acolhamos, em silêncio.

Eu os amo e eu os abençoo por isto que vocês são.

... Efusão de energia ...

************
ÁUDIO

Noces Célestes, clôture, canalisation de Mikael
Carregado por autresdimensions. - Ver mais webcams

************
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~ Inclui o Anúncio das 7 Etapas ~~ Inclui o Anúncio das 7 Etapas ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos e Mestres da Luz, eu venho a vocês, além desta Presença, durante este dia, para dar uma

série de elementos importantes referentes às Núpcias Celestes (1) e referentes aos nossos encontros
específicos, mensais, devendo ocorrer no dia 17 de cada mês.

Como eu anunciei, nós, povo Arcangélico, povo da Luz autêntica Vibral, nós modificamos, nós retificamos a Luz
em meio ao seu Universo e especialmente em meio ao seu Sistema Solar.

A Luz deve se estabelecer e se afirmar, na sua Verdade e na sua Unidade, em meio às suas Consciências
individuais, assim como em meio à Consciência do conjunto deste Sistema Solar.

Vocês contribuíram, todos vocês que acompanharam, ou mesmo que participaram sem sabê-lo desta elevação
Vibratória das Núpcias Celestes.

Vocês tornaram possível a manifestação da Luz em meio à sua densidade.
Resta a ela, agora, impor-se, pela Radiância e pelo Amor, em meio ao seu mundo da superfície.

Entretanto, e como vocês sabem, existem forças de resistência que ainda não têm consciência de que a Luz
está se estabelecendo.

Não é preciso, como eu sempre lhes disse, interessar-se, de uma maneira ou de outra, por essas forças de
resistência.

Elas participam, à sua maneira e ao seu modo, e com as Vibrações delas, do estabelecimento do reino da
Unidade.

Vocês não têm que julgar, mas vocês têm, a cada dia, a cada instante, que ser o que vocês São: Filhos da Luz,
Filhos da Lei do UM, Filhos da Unidade, Mestres e Sementes de Estrelas.

As Núpcias Celestes, e o que nós retransmitimos até vocês, vindo do fundo do Cosmos restabelecer a
Verdade e a Luz original, permitiu ancorar sobre esta Terra e através de vocês, a realidade da Luz, a realidade

da Unidade.
Assim, eu me proponho, e de modo exclusivamente centrado nas Núpcias Celestes e na Luz em via de
estabelecimento e nos nossos encontros, para responder às suas interrogações, a fim de dar-lhes os

conselhos e, eu diria até mesmo, as diretrizes, se vocês as aceitarem como tais, para aumentar a Vibração da
Luz, em vocês e sobre este planeta.
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Então, bem amados Mestres da Luz, em nome do Conclave, nós lhes agradecemos, e eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre as doze Virtudes das Núpcias Celestes?

As sete primeiras Virtudes estão diretamente relacionadas com o que vocês já conhecem, porque elas fazem
parte das tradições orientais.

Elas correspondem às sete Lâmpadas ou sete Luzes chamadas de chakra.
Cada um desses chakras tem uma função, no seu nível fisiológico, mas também no nível espiritual.

Em um primeiro momento, nós despertamos em vocês as funções espirituais, nós despertamos, se vocês
quiserem, as funções espirituais dos seus sete chakras ou sete Lâmpadas principais.

Em seguida, nós ativamos em vocês, e é isso que é o mais importante, as cinco novas Vibrações ligadas aos
códigos da Luz Metatrônica, em relação com o silabário sagrado.

Cada uma dessas novas Lâmpadas corresponde ao despertar, em vocês, de uma nova função espiritual,
fazendo-os passar de um sistema de sete Lâmpadas para doze Lâmpadas.

Cada uma dessas novas Lâmpadas está relacionada com uma Vibração correspondendo a um chakra em via
de constituição, no nível da sua fisiologia.

Assim, o OD (oitava Lâmpada) [ponta inferior do osso esterno] corresponde ao nascimento de CRISTO em
vocês, como eu havia nomeado: a passagem no Si / Unidade e na Unidade do Si.

Isso corresponde à Porta Estreita na parábola de CRISTO que dizia: “Ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não se tornar de novo como uma criança.”.

A Porta Estreita corresponde à Chave Metatrônica OD.
Em seguida, nós acendemos a nona Lâmpada [saliência do esterno: ângulo de Louis] que corresponde

ao ER que é o estabelecimento, em vocês, da Alegria Interior, o estabelecimento, em vocês, do princípio
Unitário, do princípio de irradiação da Unidade e do princípio da Luz Vibral original.

A décima Lâmpada [à meia distância entre o pomo de Adão e a ponta do queixo] correspondeu à passagem
mais importante, ligada à Reversão ocorrendo no nível da parte superior da sua garganta, e ligada ao IM, sílaba

sagrada do Mistério que permite a comunicação consciente com a Unidade e o restabelecimento ligado à
falsificação, ao retorno à Luz não invertida, ao que eu chamei de retificação da Luz em meio à sua Vida, aos

seus comportamentos e até mesmo às suas compreensões deste mundo.
Depois, veio o estabelecimento de IS (décima-primeira Lâmpada) [sulco nasogeniano, logo abaixo do nariz]

correspondendo ao princípio do Verbo Criador, permitindo ativar, em vocês, o potencial de Criação e de
Cocriação consciente do Universo, ligado a IS e à boca.

Dessa maneira, o som “SI”, ouvido no nível de um dos ouvidos, permitiu revelar-lhes a Dimensão do Espírito,
em vocês, pela ativação da última Vibração do Antakarana ou Cordão Celeste unindo o corpo e a alma, e a

alma e o Espírito.
Esse era o último pré-requisito para a sua penetração consciente em meio ao veículo de Eternidade ligado à

androginia primordial da décima-segunda Lâmpada e ao som silábico AL, situado sobre o seu nariz
[concavidade logo atrás da ponta do nariz] e correspondendo à reunificação final e à sua passagem na Unidade

e à sua capacidade para liberar o DNA, a fim de lhe permitir multiplicar-se e de lhes permitir adquirir um
material, denominado biológico, possibilitando-lhes evoluir além da curvatura do espaço / tempo do seu mundo

falsificado, a fim de encontrar a sua Dimensão de Eternidade, o que eu chamei de corpo de Estado de Ser,
estacionado no Sol.  

Estão aí as cinco novas Lâmpadas correspondendo às cinco Chaves Vibratórias, correspondendo aos cinco
Pontos do seu corpo, mas também, como isso foi dito, aos cinco Pontos da cabeça acendendo as cinco

últimas Estrelas da Coroa de MARIA.

Assim, tendo ativado as doze Lâmpadas, cujo resultado é exclusivamente (e deve ser, exclusivamente, além
mesmo do acesso ao Estado de Ser) o estabelecimento da sua Vibração da Vida em meio a esta Dimensão,
na Unidade, e não mais na dualidade, isso corresponde ao estabelecimento da Vibração da Luz em meio ao
seu Coração reunificado, na Alegria e na Comunhão e na comunicação, a Conexão, como disse o Arcanjo

ANAEL, com as nossas Dimensões.
Vocês irão redescobrir, e vocês redescobrem no seu ritmo, a sua Dimensão multidimensional.

Foi pedido a vocês, durante o próximo período e até o final da minha ajuda, eu diria, do meu trabalho em meio a
este Sistema Solar, para trabalhar na aceleração Vibratória e na elevação Vibratória da Luz, a fim de que ela

estabeleça o seu Reino em meio a esta Dimensão e permita às Consciências evoluindo nesta Dimensão
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transladarem para os mundos do Estado de Ser e os mundos não separados.
Está aí o resumo dessas Lâmpadas e das doze semanas que antecederam a ignição, e que seguiram a

ignição, dessas Lâmpadas.
Vocês estão agora neste ponto e eu os chamei de: Transmissores da Luz e Ancoradores da Luz.

O seu trabalho está apenas começando.
Trata-se agora de permitir, pela Irradiação da sua própria Luz, pela Irradiação do seu nível de Consciência

interior manifestada em meio ao exterior, invadir literalmente o seu mundo pela Luz.
Essa é a sua missão mais essencial para o estabelecimento do Reino da Unidade.

***

Pergunta: poderia descrever esta Luz em via de estabelecimento?

A Luz é Vibração e é aquela que vocês percebem quando são submetidos a uma irradiação.
A irradiação vem ao mesmo tempo do exterior e do Interior do seu ser, porque se trata da Unidade dessa

irradiação.
O que está no Interior é a mesma coisa do que está no exterior.

O que estava no exterior era o mundo falsificado no qual vocês foram presos.
O que é Interior é a Revelação da Luz e a Luz nasceu em vocês, ela deve se expandir, manifestar-se sempre

mais.
Trata-se do Fogo do Amor ligados às Radiações mais intensas chegando do Sol Central da Galáxia, também

chamado de Alcyone.
Vocês são regados, desde o encerramento das Núpcias Celestes, e isso foi iniciado durante as sete etapas

Vibratórias que vocês vivenciaram até o dia 29.
No dia 30, eu anunciei a vocês e fiz Vibrá-los na Radiação d’A FONTE.

É isso que vocês percebem agora, que alguns de vocês percebem, em algumas partes do Céu.
Vocês são submetidos doravante à influência da Radiação d’A FONTE e isso irá ocorrer de maneira

exponencial.
Muitos seres humanos irão conectar, literalmente, em consciência, A FONTE, irão dialogar e se comunicar, irão

viver em relação e em Conexão com a Consciência d’A FONTE’.
Esta é a Verdade.

Cabe a vocês também tornar-se Transparente para que esta Luz não seja modificada, de maneira alguma, ao
atravessá-los, a fim de ser reemitida, em meio à sua Dimensão, ao conjunto deste planeta.

Deste modo irá se estabelecer o Reino da Luz, sejam quais forem as resistências.
Absolutamente nenhuma força pode se opor ao que está aí, absolutamente nenhuma.

Isso terminou.
Vocês definitivamente venceram.

A Luz se estabelece em meio à Unidade.
Vocês vão se tornar de novo a Unidade.

Entretanto, eu lhes peço um pouco de paciência.
Nós devemos proceder de maneira progressiva, a fim de que a Luz seja realmente esse Fogo do Amor, e a fim

de que o Fogo do Amor não se transforme em destruição para alguns seres humanos resistentes.
Então, a Graça d’A FONTE está para estabelecer o seu Reino e para se manifestar, de maneira progressiva e

regular, a fim de que cada Consciência humana que o desejar, pelo princípio da Graça, pelo princípio do Amor,
possa, por sua vez, estabelecer-se em meio a esta Verdade.

Vocês não têm que julgar.
Vocês não têm que condenar porque, mesmo o mais afastado da Luz pode, se ele quiser, conectar-se com a

Luz.
Assim é a Graça da Luz.
Então, sejam pacientes.

Sejam firmes em meio à sua própria Luz, à sua própria Verdade.
Deixem a Luz apagar as Sombras inerentes à personalidade, ainda presentes, mesmo entre os melhores

Trabalhadores da Luz, mesmo entre os melhores Transmissores da Luz.
A Luz deve ser transmitida, mas ela deve também finalizar a Transmutação de vocês a fim de estabelecê-los,
em permanência e na Eternidade, em meio à Vibração da Unidade do seu Coração, do seu Templo Interior.

***

Pergunta: quando não se acompanhou as Núpcias Celestes, em todo caso de maneira consciente,



como é a adaptação a esta Luz?

Isso, hoje, está resolvido.
As Núpcias Celestes ocorreram.

A primeira onda despertou e, no entanto, haverá outras ondas.
Não há como falhar.

Não há nada, nem ninguém, que foi esquecido.
Houve simplesmente seres humanos que aceitaram, conscientemente, retransmitir esta Luz, mas eles a

retransmitiram para os outros, para aqueles que não acompanharam.
Portanto, vocês não têm nada com que se preocupar.

Vocês têm apenas que se alinhar em meio ao seu Coração para perceber e sentir a Luz Vibrante no seu Corpo
Eterno, que aproximar-se progressivamente da Luz Unitária, do seu estado de Consciência Unitária, deixando a

Luz agir porque ela está aí, agora.
O que vocês vão observar, nos próximos dias e nas próximas semanas, no nível da sua humanidade, não deve

alarmá-los.
São as últimas resistências existentes no nível da humanidade, mas também em vocês, em relação ao

estabelecimento da Unidade.
Há uma série de medos podendo se expressar em forma de violências, que eu chamo de resistências, mas

elas são apenas temporárias.
Elas são apenas efêmeras em relação à Eternidade que está aí.

Então, permaneçam firmes, estáveis e na Alegria.
Permaneçam no trabalho consciente do acolhimento da Luz de CRISTO, na Verdade e na Unidade, na

repetição das sílabas sagradas, tanto quanto possível, de forma breve, gradualmente e à medida de cada um
dos seus dias.

Se vocês sentirem vontade, conectem-se, enquanto seres humanos por toda parte sobre este planeta, das
14h00 às 14h30, hora local no seu relógio.

O encontro, doravante, da Efusão d’A FONTE, acoplada e intimamente mesclada à Radiação do Ultravioleta
que eu retransmiti a vocês, retransmitidas pelo Conclave, irá ocorrer no dia 17 deste mês e a cada mês.

Então, nós temos um encontro formal às 12h00, hora francesa, a fim de que a cada mês, e à mesma hora
deste mesmo dia, nós possamos promover as últimas Sete Etapas da Revelação.

Durante sete meses, até o mês de maio (ndr: de 2010), nós iremos construir o Mundo da Luz.
Nós iremos construir o seu Templo Interior.

Nós iremos realizar a Merkabah planetária, juntos, vocês e nós, nós e vocês, em conjunto e unidos.
É a esse trabalho que nós os convidamos, para vocês, para nós, e para Ele / Ela: A FONTE.

Está aí o que é, hoje, solicitado.
Dessa maneira, a Radiação d’A FONTE que está chegando, e que chegou em algumas etapas das Núpcias

Celestes, será retransmitida de maneira muito mais consciente, de maneira muito mais Vibrante, pelo conjunto
das Forças Intergalácticas da Luz, sejam quais forem as suas Dimensões, para vocês.

Assim, então, nós trabalhamos juntos com A FONTE que permitiu, conforme eu já disse, o estabelecimento do
Reino da Unidade em meio a esta Dimensão.

Nós vamos construir isso em conjunto e não pode ser de outra forma.
Não existe mais qualquer obstáculo senão o medo, e o medo nada é, frente à Luz.
Nós iremos então estabelecer, sejam quais forem os solavancos, o Reino da Luz.

Gradualmente e à medida que vocês aceitarem a Radiação e a Conexão com A FONTE, vocês irão constatar,
no nível da sua Consciência individual, que vocês penetram reinos de Paz, de serenidade, de Alegria, os quais

vocês jamais experimentaram.
O que está chegando a vocês é o novo, a novidade, a renovação.

Vocês vão descobrir espaços de Vida ligados à Imensidão e ao Infinito.
Vocês vão redescobrir algumas palavras de CRISTO e o significado real dessas palavras (e não aquelas que

foram falsificadas pelas diferentes ordens que os mantiveram na servidão).
Hoje, o momento é da Liberação.
A Luz vem liberá-los desta ilusão.

Vocês devem penetrar na Verdade, no seu ritmo, durante esses sete meses.
Nós temos encontros precisos.

Eles são cruciais para o futuro do conjunto da Vida.

***

Pergunta: nós percebemos, desde pouco tempo, uma Radiação específica que vem de um ângulo de
cerca de 60º em relação ao Sol. Isso poderia corresponder a uma emanação, no plano visível, do



sistema de Alcyone?

De fato, a irradiação do Centro Galáctico está agora focada sobre a Terra.
O conjunto deste Sistema Solar está se aproximando do Centro Galáctico e do alinhamento com esse Centro

Galáctico.
É efetivamente o que está prestes a chegar.

Vocês receberam as cinco primeiras Chaves Metatrônicas (2).
METATRON irá voltar a partir do mês de maio (ndr: de 2010) para dar as últimas Chaves que estão faltando

para vocês.
Durante este período, vocês irão penetrar, cada vez mais ativamente, na Radiação d’A FONTE, na Radiação do
Sol Central da Galáxia, no alinhamento com o Centro Galáctico que ainda não está no eixo do seu Sol, mas, no

entanto, vocês ali estão chegando e isso é efetivamente o que vocês estão sentindo.
Vocês são alimentados por Radiações extremamente potentes que vêm participar da elaboração da Luz em

meio ao seu mundo da superfície.
Os obstáculos, ligados essencialmente a algumas naves de metal, não são mais obstáculos porque elas não

estão mais aí.
Mais nada, exceto o medo, pode se opor ao estabelecimento da irradiação do Sol Central nomeado A FONTE.

***

Pergunta: poderia nos falar da Fonte de Cristal?

A Fonte de Cristal está conectada com A FONTE.
Trata-se de uma irradiação específica, de uma gama de Radiações percorrendo os mundos da 11ª Dimensão,

ali onde evoluem aqueles que vocês têm chamado de Elohim.
Eles são seres de cristal, alimentando e retransmitindo, nos mundos da Criação descendente (no nível da 11ª,

da 5ª e da 3ª Dimensão), criando as formas e as Vibrações em meio a essas Dimensões.
A Fonte de Cristal é semelhante à FONTE de Cristal.

Trata-se, em vocês, do ponto do Estado de Ser situado acima do seu corpo físico, o ponto de reunificação
com a Unidade, assim que vocês tenham estabilizado o Fogo do Coração.

Cristal, porque, efetivamente, a base desta Vibração, ligada aos Elohim, não é o que vocês chamam de
carbono, mas o silício e, portanto, o cristal.

***

Pergunta: como utilizar esta Radiação da Fonte de Cristal, para irradiá-la?

Na humildade e na simplicidade, e nada mais.
Trata-se de um estado de Ser.
Não se trata de uma técnica.

Trata-se de um estado e de uma Vibração da Consciência, Vibrando nas Dimensões elevadas e mais
elevadas, às quais o ser humano pode ter acesso, em função da sua origem estelar, das suas filiações

espirituais, mas também, e além disso, e pela Graça da própria A FONTE, na condição de cultivar em si a
humildade e a simplicidade.

Isso se junta, este conceito de humildade e de simplicidade, ao conceito de Abandono à Luz e de doação de si
e de Serviço à humanidade.

***

Pergunta: quando a sua intervenção principal sobre a Terra tiver terminado, nós não estaremos
mais em contato com a sua Religação?

Pelo contrário.
Isso significa simplesmente que eu irei me retirar do primeiro papel, para dar o lugar a METATRON e ao seu

trabalho específico.
Isso não significa que a minha Religação e minha Radiância irão desaparecer.

O Conclave está reunido, e ele irá ficar até os últimos instantes desta 3ª Dimensão.
Nós estamos aí enquanto sete Pilares mantendo a Criação e permitindo a esta Criação conectar-se com os

mundos da Unificação e da Unidade.



Dessa maneira, todos nós estaremos presentes até o último momento.
Entretanto, o meu papel, no nível da Consciência individual da humanidade e da Consciência planetária, no

papel de desconstrução, estará terminado.

***

Pergunta: é melhor se agrupar para irradiar esta Luz?

Ao se associarem, ao se unirem vocês mesmos a fim de ir para este trabalho de Unificação e de
estabelecimento da Luz, o efeito é multiplicado.

Assim como dizia CRISTO, quando vocês forem dois, reunidos no nome d’Ele, Ele está presente entre vocês.
Deste modo, o três se torna seis.

Deste modo, o seis de torna doze, e o doze se torna vinte e quatro.
Há um fator de multiplicação permitindo multiplicar a força da Vibração da Luz Unitária, quando vocês juntam as

suas intenções e as suas atenções.
Portanto, sim, vocês se juntam e vocês se tornam unificados para participar do estabelecimento do Reino da

Luz, multiplicando o efeito.
Do mesmo modo, o fato de marcar encontro com vocês, em um tempo e um horário específico do seu

calendário, multiplica o efeito do que nós lhes transmitimos e do que vocês retransmitem.

***

Pergunta: a duração da Efusão de Energia, no próximo dia 17, será sempre a mesma?

Eu irei intervir, com o Conclave e A FONTE, da zero hora à meia-noite, durante vinte e quatro horas.
A intensidade da Radiação que nós iremos retransmitir, procedente d’A FONTE e do Ultravioleta, será

retransmitida, de maneira muito mais intensa, sobre esta Terra e sobre as Consciências.
Existe uma hora de auge que será das 12h00 às 13h00, durante a qual, durante esses sessenta minutos, nós
teremos um máximo, um pico, se vocês preferirem, de Radiação e de Radiância d’A FONTE, às quais vocês

poderão se conectar, participar e retransmitir.

***

Pergunta: o que fazer se não pudermos estar disponíveis durante este faixa horária?

Fazer o que vocês fazem, todos os dias: encontrar momentos breves, várias vezes ao dia, a fim de Vibrar as
Sílabas Sagradas e pronunciar a frase de acolhimento da Luz.

Entretanto, para aqueles que puderem nos conectar durante este horário específico, é solicitado a vocês para
estarem no acolhimento, em posição sentada, as palmas voltadas para o Céu, apoiadas sobre as coxas, os
pés apoiados no chão, em recepção e no acolhimento, durante esta hora, sem nada procurar fazer a não ser

acolher.
É assim que vocês irão retransmitir mais esta Radiação e que vocês poderão entrar em Conexão, com A

FONTE e conosco.

***

Pergunta: e sobre o Silêncio Interior? Simplesmente a Paz do mental?

O Silêncio Interior é o momento em que a nota “SI”, depois de ser amplificada, depois do som que foi ouvido,
dá lugar, ou a um zumbido antes do silêncio, ou, de imediato, ao silêncio do som.

Naquele momento, a Vibração do Coração intensifica-se e a sua Consciência passa efetivamente em uma outra
Dimensão.

Isso necessita, imperativamente, da parada do mental.
Qualquer atividade mental, ocorrendo durante este momento específico, irá bloquear o processo.

Na realidade, o mental não pode participar, de maneira alguma, desse processo de expansão multidimensional.

***



Pergunta: há uma data final para essas diferentes ondas? Quando isso deve ser concluído?

Vocês têm, agora, sete ondas para viver e haverá sete ondas de humanidades sucessivas e de seres humanos
sucessivos que irão penetrar os Reinos do Estado de Ser.

Essas sete ondas nos levam ao período do mês de maio (ndr: de 2010).

***

Pergunta: essas ondas correspondem aos encontros marcados para o dia 17 de cada mês?

Sim (3).

***

Pergunta: a Radiação das 14h00 até as 14h30 (hora francesa) também vai ocorrer durante esses dias
do dia 17?

Não, já que a Radiação não será mais limitada a esta meia-hora, mas irá cobrir um dia inteiro.

***

Pergunta: esta Radiação corresponderia ao acúmulo, de alguma forma, da Radiação dos sete
Arcanjos, do Espírito Santo e d’A FONTE, ou a outra coisa?

Há a mesma energia tripla.
Entretanto, as condições existentes em meio às altas camadas da sua atmosfera irão permitir uma maior
distribuição desta Radiação, e mais uniforme, em todo o planeta, independentemente das Consciências

humanas conectadas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, eu lhes proponho, ao transmitir as minhas saudações, para viver esta Efusão d’A
FONTE, especial, agora.

Eu lhes digo, certamente, até qualquer hora.

... Efusão de energia ...

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, Filhos da lei do Um, eu volto esta noite, a vocês, a fim de iniciar, se isso lhes for
possível, a capacidade nova para perceber, para sentir e iniciar, em vocês, a Vibração Tripla, que vocês já

conhecem, mas a uma Oitava nova correspondente à possibilidade nova, que vocês têm, de vibrar na Unidade e em
afinidade com a Fonte.

Como vocês sabem, a ronda do Conclave aproxima, a seu ritmo, a sua Radiância, da sua Dimensão.

Desde 30 de setembro do seu ano, a Consciência do Pai/Mãe/Fonte foi amplificada.

Seu sistema solar se aproxima indiscutivelmente do momento da Revelação Final, Revelação da Luz, Revelação da
Unidade, na sua personalidade, no seu Estado de Ser, mas também sobre o conjunto da Consciência humana

revelada a ela mesma, além de todas as falsificações que vou, doravante, colocar a nu e desmascarar.

Os planos e a organização da Luz vêm para vocês e, assim, eu lhes proponho esta noite, em nossa reunião, viver a
Oitava nova desta nova Vibração, na Unidade, juntos, e reunidos juntos, e unificados.

Então, eu lhes peço para acolher a Vibração e a Consciência novas, na sua personalidade.

Vamos, esta noite, abaixar até a sua dimensão uma parcela dos seus corpos de Estado de Ser, desta personalidade,
pela Graça da Radiação do Espírito Santo, pela Graça da Radiação da Fonte, pela Graça da Radiação do

Ultravioleta e pela Graça da nossa reunião.

Assim, vamos poder iniciar, para aqueles de vocês que não tiveram qualquer acesso ao Estado de Ser, as primícias
desta conexão e, para alguns de vocês, a capacidade para viajar neste Estado de Ser.

Para isso, teremos necessidade de comungar triplamente através da primeira Radiação, de início, do Espírito Santo.

Assim, acolhamos juntos a primeira Vibração da Luz, agora.

... Efusão de energia ...

Juntos, reunidos, agora, vamos acolher a Oitava superior da Luz Vibral da Fonte.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Juntos e reunidos, unificados, vamos acolher a Radiação do Ultravioleta, irradiado pelo conjunto da Radiância
Arcangélica e da minha própria Presença, para vocês.

Acolhamos.

MIGUEL - 6 de outubro de 2009
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... Efusão de energia ...

Juntos, reunidos e unificados nesta tripla Radiação, vocês vão acolher, agora, o Fogo Micaélico, assim nomeado
Fogo do Príncipe Solar, na sua lâmpada cardíaca.

Agora.

... Efusão de energia ...

Juntos, pelo Espírito do Sol e pelo Fogo da minha Potência, abre-se em vocês a energia e a Consciência da Alegria.
Juntos, unificados, pacificados.

... Efusão de energia ...

Bem amadas Sementes de estrelas, a partir desta abertura eu irei esperá-los o tempo que for preciso, no Sol, para
acolhê-los, de maneira temporária, no seu Estado de Ser.

Se a possibilidade lhes for aberta, agora, pela tripla Radiação, estejam certos de que se vocês não tiverem, no
momento, a possibilidade de vir até mim, no Estado de Ser, eu virei mais perto da sua personalidade e responderei

aos seus pedidos.

O conjunto de Transmissores da Luz terá, doravante, além mesmo de vocês, que estão aqui presentes, a capacidade
para viver e manifestar esta experiência e este estado.

O espaço está agora no silêncio, mesmo na sua personalidade, e no Fogo do Coração, a fim de permitir a esta
Vibração do Fogo do Amor espalhar a sua própria Radiância nas suas estruturas.

Agora eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Eu lhes transmito, no mais, os meus agradecimentos e as bênçãos do Conclave.

Não se esqueçam jamais que vocês são a Luz, além mesmo do que podem perceber.

Sejam abençoados por isso e agora permaneçam em silêncio, alguns instantes.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Mestres da Luz, eu venho, fiel ao encontro com vocês, sempre mais numerosos a seguir o que nós lhes
propomos, a fim de que vocês, e vocês sozinhos, reencontrem a sua Unidade, a sua soberania, e a Alegria indizível
da reconexão ao que vocês são, além da ilusão desta matriz que se desconstrói cada vez mais rápido, sob os seus

olhos.
Bem amados Mestres da Luz, eu lhes apresento as minhas homenagens, os meus respeitos, e os agradecimentos do
conjunto do Conclave Arcangélico pelo trabalho e pela Vibração que vocês elevaram em um nível que permite, hoje,

revelar à sua Consciência um trabalho particular que será feito, assim como eu disse, pela minha Presença neste dia,
pela minha Radiância específica, e pela Radiância específica d’A FONTE, mas também pela Presença do Arcanjo

URIEL, Arcanjo em relação com a última Revelação da sua Consciência em meio a esta dualidade que é, justamente,
o retorno à Unidade.

MIGUEL 1/3 – 17 de outubro de 2009 – 1ª Etapa
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URIEL é o Anjo da Presença e aquele que, nos tempos imemoriais, gravou (em meio à estrutura física das
Consciências se encarnando e perdendo a sua dimensão Divina por esta dissociação), em cada um de vocês, a

capacidade para vibrar e para ressoar, em meio mesmo à consciência ordinária, a consciência da Presença.
Presença a si mesmo, Presença, em meio a esta personalidade, da Vibração do Estado de Ser, da Vibração da

Unidade.
A cada dia 17 e a cada mês, durante o conjunto desta jornada em que nós temos encontro, nós iremos acolher, em

meio à nossa reunião e independentemente mesmo das Radiâncias Arcangélicas, a Presença e a Radiação
específicas do Arcanjo URIEL, Anjo da Presença chamado de Pomba.

Como vocês sabem, nós iremos realizar sete graus vibratórios durante sete meses.

***

A cada dia 17 de cada mês, nós teremos encontro às 12h00, a fim de insuflar em vocês a Vibração que irá permitir
reconhecê-los e reconectá-los à sua Essência final, ao seu Estado de Ser, em meio mesmo a esta densidade e além

mesmo do acesso da Consciência ao Estado de Ser.
Dessa maneira, então, o Arcanjo URIEL, Anjo da Presença, em vista das Vibrações emitidas pelos habitantes desta

Terra, decidiu, de comum acordo com nós mesmos, o Conclave, com A FONTE, com a Divina MARIA, e em
concordância com os 24 Anciãos, propor-lhes esta reconexão, se vocês o desejarem, a fim de ajudá-los a avançar

sempre mais, na Vibração, para a sua Verdade, para a Verdade da sua Semente de Estrelas.
Naturalmente, em meio à sua dimensão, vários elementos tentam resistir e empregam forças de resistência para o

estabelecimento da Luz, de uma maneira ou de outra.
Alguns falam de ilusão, outros irão falar de entidades querendo confiná-los, ao passo que o nosso objetivo é revelá-
los a vocês mesmos, a fim de que vocês escapem, de maneira definitiva, às leis de ação / reação tendo curso nesta

densidade, e criadas, não por nós, mas por outras forças que se opõem à sua liberdade.
Hoje, nós queremos, nós almejamos e nós desejamos a liberdade e a liberação de vocês.

Portanto, a Radiação da Presença, a Radiação do Arcanjo URIEL, acoplada à Presença que é a minha e aquela d’A
FONTE, irá lhes permitir ajustá-los e alinhá-los, durante esta jornada, com a Vibração e a Consciência do Estado de

Ser, em meio mesmo ao seu corpo de personalidade e em meio mesmo a esta jornada.

***

Esta Revelação, porque é uma, deve levá-los a aceitar, em última análise, o que vocês são, e não a ilusão que vocês
acreditam ser.

Nós lhes fornecemos, A FONTE, eu mesmo e o Arcanjo URIEL, a Vibração da Liberação, a Vibração da Liberdade, do
Estado de Ser e da sua Verdade.

Nós escolhemos, nós Arcanjos, este dia e não outro, a fim de fazê-los sentir e experimentar a variação da
Consciência e da energia vibrante, em relação com o nosso trabalho para vocês, a fim de lhes dar, em vocês, a

clareza necessária do que é a Luz e do que ela não é.
Acolhamos, juntos, o Arcanjo URIEL.

... Efusão de energia ...

Acolhamos, juntos, A FONTE.

... Efusão de energia ...

Em meio a esta Vibração, e em meio a esta Luz, encontra-se a capacidade para a ressonância com a sua Divindade,
para a Conexão com A FONTE, além da limitação desejada por algumas formas de vida, tendo os coagido e os

abaixado vibratoriamente.
Hoje, a Vibração é a chave do despertar planetário, do seu despertar à sua Dimensão mais nobre e não cortada d’A

FONTE.
É isso que, em conjunto, nós iremos realizar.

Sete etapas, sete novas luzes ativando em vocês a totalidade dos potenciais das suas lâmpadas principais,
denominadas chakras principais.

A penetração desta Vibração, em meio a esta densidade e a esta Luz, pela Graça do Anjo da Presença, pela Graça
d’A FONTE, pela minha Graça, irá lhes permitir acolher a Realidade do que vocês são, se tal for a sua Liberdade e o

seu desejo.
Nós nada podemos desejar de melhor ou de maior, para vocês, do que reencontrar a sua Inteireza, a sua Unidade, a
sua Soberania, além das intimidações deste mundo e desta ilusão, a fim de que, em contato com o Anjo da Presença,

vocês realizem, no seu cerne, no seu Coração, a Verdade, e possam avançar para ela.
Quaisquer que sejam os medos que não irão faltar para manter as resistências à Luz, eles serão irreais, porque nós,

juntos, ganhamos, a Luz ganhou.
Ela deve se revelar em resplandecência e em intensidade.



É a vocês, enquanto Sementes de Estrelas reveladas, é a vocês, enquanto Seres tendo seguido e acompanhado as
Núpcias Celestes, a quem cabe a primazia de semear a Luz e de revelá-la nesta densidade.

Para isso, há apenas que acolher, ressoar e abrir as portas ao que vocês são, simplesmente, na humildade e na
simplicidade.

Gradualmente e à medida que vocês acolherem a Ressonância e a Presença do Arcanjo URIEL, gradualmente e à
medida que vocês acolherem a Radiação d’A FONTE e a minha, vocês irão conectar, de maneira cada vez mais

intensa, cada vez mais Vibral, a qualidade, a quantidade e a Verdade do seu Ser.
Acolhamos, juntos, agora, a Tríplice Radiância.

... Efusão de energia ...

O que vocês percebem, o que vocês vivem, agora e durante cada uma dessas jornadas a cada mês, é o
estabelecimento, em vocês, da Presença da sua própria Luz, da sua própria Verdade.

Em meio a este assentamento novo, em meio mesmo a esta dimensão, vocês irão se tornar Semeadores desta Luz,
não pela vontade, não por decisão, não por qualquer interesse, mas sim, unicamente, pela realização do alinhamento

entre a sua personalidade e o seu Estado de Ser.
Vocês conectam, assim, o que eu chamei de Presença inundada e regada do Fogo do Amor que é a Luz Vibrante da

Unidade.
Vocês irão se tornar um foco potente e vibrante de Amor e de Luz, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Acolhamos, juntos, unidos, no Amor e na Verdade.

... Efusão de energia ...

O Fogo do Amor é Vibração, é Luz, iluminando e transmutando o que os aprisiona em meio a esta dimensão.
Os dias da ilusão estão contados.

A influência desta ilusão no seu destino, na sua percepção, nas suas crenças, irá diminuir.
As suas áreas de consciência, no nível mesmo desses corpos sutis da personalidade, irão aumentar e vibrar em uma
nova frequência onde vocês poderão se tornar, se tal for o seu desejo, cocriadores da nova Verdade, cocriadores da

nova dimensão.
Nisso, vocês devem embeber-se e estar, em meio a esta Presença.

A própria lembrança desta jornada irá permitir o reajuste da sua Consciência ordinária nesta Consciência Vibral.
Ser-lhes-á possível reconectar-se, literalmente, com esta Vibração.

Se vocês aceitarem, se vocês realizarem isso, vocês irão constatar que muitas coisas irão mudar de maneira efetiva
em vocês e ao redor de vocês, pela Vibração da sua própria Presença.

Os problemas, as doenças, os desequilíbrios irão desaparecer espontaneamente, apenas pela sua Presença a si
mesmo.

As circunstâncias da vida de vocês, que lhes pareciam perturbadas, serão aliviadas pela sua própria Presença à sua
Vibração.

Esse é o trabalho que lhes é doravante solicitado e oferecido: aquele de acolher a Vibração do Fogo do Amor, de
deixá-la florescer e se descobrir, e se revelar ao mundo, no silêncio e na humildade, sem palavra alguma, porque as

palavras os fazem sair da Presença.
Entretanto, vocês poderão agir em meio à Presença porque a ação fortalece a Presença.

Entretanto, vocês também poderão meditar, porque a meditação fortalece a Presença.
A ação correta, o olhar correto, a intenção correta, irá reavivar em vocês a Vibração do Fogo do Amor, a Vibração da

Presença.
Vocês irão, se vocês o desejarem, reencontrar a sua total Liberdade do Ser, mesmo nesta densidade.

Um número cada vez maior de seres humanos (tendo seguido ou seguindo ou realizando agora as Núpcias Celestes)
vive também a capacidade nova para viajar em meio ao Estado de Ser.

O que lhes é oferecido, hoje, é ainda bem maior, porque lhes é permitido, em meio à Consciência ordinária e em meio
à personalidade, viver a Presença e o Estado de Ser, conjuntamente.

Isso para permitir revelá-los ainda mais a si mesmo, no Fogo do Amor, no Fogo da Verdade.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Doravante, a Coroa Radiante do seu Coração, ou o chakra do Coração, despertada, e a Coroa Radiante da sua
cabeça, despertada, pelas chaves Metatrônicas (de maneira, agora, cada vez mais frequente em meio a esta

humanidade), permitiu-lhes e permitiu ao Arcanjo URIEL revelar o que estava gravado em vocês.
Assim nasceu a Nova Aliança e o Novo Evangelho.

Aquele da Reunificação, o Evangelho da Paz, o Evangelho da Presença.
Cabe a vocês, bem amados Mestres da Luz, cultivar e manter este Fogo, este Amor e esta Luz.

A sua Liberação, a sua Alegria e a sua Eternidade ali se encontram.
Percorrendo este espaço interior e Vibratório, vocês irão descobrir muitas coisas que lhes foram escondidas e

ocultadas.



ocultadas.
Vocês poderão encontrar outras Consciências, em meio a outras Dimensões.

 Enquanto a Vibração do Coração, enquanto o Fogo do Amor estiver presente, vocês estão presentes a vocês
mesmos, em meio à Unidade, e a Unidade dos planos multidimensionais, além da divisão, aqui, nesta Dimensão,

estão acessíveis a vocês, de hoje em diante.
Neste mês, e durante o período de 17 de outubro a 17 de novembro, a primeira lâmpada, aquela do topo do crânio,

chamada de Sahasrara, recebe a totalidade da Tríplice Radiação d’A FONTE, de URIEL e de mim mesmo.
A cada mês, e a cada dia 17, nós abaixaremos a intensidade desta Vibração no seu próprio corpo físico, a fim de

levar, pouco a pouco, a totalidade da Luz e da Presença a todas as suas lâmpadas.
Toda a humanidade passa doravante por uma mudança importante, por uma mudança onde a Luz irá se estabelecer,

onde a Presença à sua própria Presença irá se estabelecer, se tal for a sua vontade.
Nós compreendemos perfeitamente que a sua vontade possa ser totalmente outra e, em particular, a manutenção da

experiência da ilusão.
Nesse caso, nós respeitamos totalmente o seu livre arbítrio.

O nosso Amor por vocês é eterno, muito além das ilusões e das crenças que vocês construíram e que vocês ainda
constroem.

Nós vemos além dos seus limites e o que nós vemos além do limite de vocês é ainda maior do que nos seus sonhos
mais loucos.

Então, nós os empenhamos a ser o que vocês quiserem ser, seja qual for essa escolha, tendo muita consciência de
que a única coisa que pode afastá-los das suas escolhas (que elas sejam para a Luz da Unidade ou que elas os

levem à persistência do jogo da Sombra e da Luz) é o medo.
Sozinhos, vocês devem fazer a escolha, sozinhos, vocês devem assumir as regras.

Nós viemos a vocês, e nós viremos cada vez mais vigorosamente em meio à Luz e ao Amor, a fim de lhes propor, sem
jamais impor.

Cabe a vocês formar, na sua alma e consciência, assim como vocês dizem, formar o seu próprio julgamento com si
mesmo.

Ninguém mais, fora de vocês, irá julgá-los.
Somente a Vibração da Luz, atingindo um certo limiar, que eu chamo de Fogo do Amor e de Revelação da Presença,

será capaz de liberá-los.
Porque é a sua liberação, porque é a sua Consciência, e porque, no final, é a sua Vida e a sua Evolução.

Ativemos, agora, na totalidade, pela Tríplice Radiância, o Fogo do Amor, da Presença, em meio ao chakra coronal.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes propomos, se vocês o aceitarem, a cada 17º dia do mês, à sua maneira, ao
seu modo, conforme as suas crenças e as suas convicções, alinhar-se com a Presença, e não unicamente na hora da

minha Presença Tríplice, mas durante todas as horas.
O Arcanjo URIEL irá verter sobre vocês a Radiação da Presença.

A FONTE irá acompanhar especialmente esta jornada.
Bem amados Mestres da Luz, eu irei terminar a minha intervenção atual por essas simples palavras: obrigado.

Eu voltarei neste dia para abrir espaços de questionamentos, talvez mais práticos.
Especialmente sobre o que é veiculado pelo próprio conceito, além das palavras, do Fogo do Amor e da Presença.

Eu lhes proponho agora para permanecer, neste acolhimento e nesta Presença, e em silêncio, sem palavras, o
restante do horário da efusão.

... Efusão de energia ...

************
ÁUDIO ORIGINAL:
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu desço entre vocês para falar pela segunda vez, neste dia.

Eu tenho, uma vez mais, em nome do Conclave, em nome da Luz Vibral autêntica, em nome d’A FONTE, que
agradecer pelo trabalho efetuado, pela aceitação da Vibração e da Luz, pela descoberta da sua nova Verdade eterna

em meio aos espaços não dissociados.
Este dia, como eu lhes disse há algumas horas, é a primeira etapa das Sete Etapas prosseguindo, pela minha

Radiância e pela minha Presença específica em meio a esta Terra, à qual foi adicionada a Vibração d’A FONTE e, de
comum acordo com o Conclave Arcangélico, com A FONTE, com os 24 Anciãos.

Eu venho acompanhado pela Vibração e pela Radiância e pela Presença do Arcanjo URIEL.
Isso confere, ao conjunto da Terra, e durante um período de 24 horas, uma elevação vibratória a nada comparável

com o que foi vivenciado até agora.
Isso já foi dito.

O Arcanjo URIEL devia intervir apenas a partir do ano de 2011 e, no entanto, a elevação vibratória que vocês
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acolheram e acompanharam permite, hoje e desde agora, em meio ao seu corpo de personalidade, perceber e sentir
o Estado de Ser.

O Arcanjo URIEL, sem entrar em detalhes, agora, é o Anjo da Presença, aquele que gravou em vocês, durante a sua
descida em meio a esta Humanidade dissociada, a possibilidade de reversão à Luz autêntica.

Dessa maneira, pela elevação vibratória da Terra e pela sua própria elevação vibratória, é possível hoje a conexão, a
reconexão com o corpo de Estado de Ser, sem, no entanto, que a sua Consciência tivesse necessidade, por

enquanto, de ali viajar.
O Estado de Ser vem a vocês.

Assim como eu desenvolvi, durante a minha primeira intervenção neste dia, cada etapa verá, em vocês, esta tríplice
Efusão d’A FONTE, de mim mesmo e do Arcanjo URIEL, vir acender, na totalidade e na integridade, as suas sete

lâmpadas principais (sete chakras).

***

Através do Fogo do Amor, da Luz Vibral autêntica, irá se revelar a vocês o que vocês são, na Eternidade.
Compreendam bem que são vocês que fazem este trabalho.

Nós apenas lhes propomos e são vocês que aceitam e que se dispõem disso.
Deste modo, Bem Amados da Luz, eu me propus a fazê-los reviver, ainda uma vez, o que foi vivenciado durante a

hora das 12 horas e que se instala agora para cada uma dessas 17 jornadas de cada mês, até o mês de maio.
Assim, juntos, nós iremos acolher e ressoar na Vibração d ‘A FONTE, na minha Radiância e na Radiância do Arcanjo

URIEL, durante alguns instantes.
Em seguida, nós iremos abrir um espaço onde vocês poderão perguntar sobre as mudanças em curso, em meio à sua

Humanidade e em meio a este Sistema Solar.
Eu gostaria de dar um esclarecimento suplementar ao que vocês vivem, ao que vocês irão viver, vocês e o conjunto

deste Sistema Solar e nós, com vocês.
Preliminarmente, acolhamos em primeiro lugar, em meio à minha Presença e em meio à sua Presença, a Vibração d’A

FONTE.

... Efusão de energia ...

Acolhamos juntos, o Arcanjo, o Anjo da Presença, URIEL.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, abramos agora este espaço de perguntas em relação direta com a transformação, não
a título individual, mas de modo coletivo, a fim de que isso beneficie um maior número de pessoas.

***

Pergunta: como explicar a alguém que quer se abrir, o princípio da reversão associada à Presença de URIEL?

Bem amados Mestres da Luz, a reversão poderia ser explicada com palavras.
Entretanto, as palavras não são a Verdade.

A Vibração, e em particular nisso que envolve a Radiância do Anjo da Presença, é tão especial que ela não pode ser
transcrita em palavras.

Somente a sua manifestação permite-lhes aproximá-los, bem mais perto, do que isso se refere.
É a colocação em ressonância do seu estado de ser absoluto e unitário.

Nenhuma palavra pode se aplicar a isso.
Existem, no entanto, etapas preliminares à colocação na Vibração da sua própria Presença, em meio à Presença de

URIEL.
Essas preparações, elas consistem em perceber e em viver os níveis vibratórios das Núpcias Celestes, em perceber

e em viver o que é a Vibração, em meio à Coroa Radiante do Coração e à Coroa Radiante da cabeça.
URIEL intervém no final.  

A reversão, principalmente no que se refere à sua, a passagem da 3ª Dimensão dissociada na 3ª Dimensão
Unificada, ou na 5ª Dimensão para outros, corresponde a uma revolução total e completa do que vocês poderiam
chamar de escala de valores, da sua escala de crença e da sua escala de acesso e de percepção de um mundo

totalmente novo.
É muito difícil e nada fácil de colocar palavras na Presença de URIEL.

Entretanto, as etapas levando a isso são, elas, inteligíveis e compreensíveis em palavras e pela Vibração.
Dessa maneira, é preferível, para aqueles de vocês que decidem, hoje, ir para o caminho e para a via da Unidade,

começar a se impregnar da Vibração do Coração e, em seguida, seguir progredindo nos trabalhos das 12 Etapas das
Núpcias Celestes (1), antes de encontrar URIEL.



O trabalho efetuado hoje está, no entanto, aberto a um número cada vez mais considerável de seres humanos
encarnados porque o nível vibratório atingido permite, literalmente, abrir as Consciências que ainda não estavam

interessadas e focalizadas em tais níveis vibratórios, em tais concepções e tais mudanças.
O importante, e vocês compreenderam isso, está mais na Vibração, na Luz, do que nas palavras.

Jamais as palavras, se elas não estivessem subtendidas por uma forma particular de energia e de Consciência,
teriam efeito.

A Vibração que lhes é solicitada para acolher e para viver e para vibrar, é a chave do acesso à sua Eternidade, ao
seu Estado de Ser.

Nenhuma adesão a novas ideias é o caminho.
O caminho consiste em percorrer na Verdade, na Unidade e na Vibração, e não pelas palavras.

Cada vez mais, vocês irão perceber a Vibração, a Luz Vibral da Unidade.
Em meio a esta Unidade, não há mais palavras.

O pensamento é Vibração.
O próprio pensamento é Luz.

A palavra é muito estreita para denominar ou nomear o que vocês têm que viver e o que alguns de vocês já estão
vivendo.

Então, alguém que não esteja focalizado, cujo olhar não esteja no que está vindo, simplesmente, colocar-se em
alerta, quando o dia e o momento chegarem, no acolhimento, no silêncio e na simplicidade.

E aquele que estiver neste Estado irá recuperar a sua Vibração essencial.
Não é mais complicado do que isso.

***

Pergunta: para difundir o máximo possível o que vocês transmitem como informação, utilizamos um meio
eletrônico de difusão. Seria desejável fazê-lo pela edição de um livro?

Hoje, a Luz se difunde de diferentes modos.
O importante, além da resposta anterior, é então a Vibração, a Luz Vibral que é a Verdade.

Os meios de conexão, empregados hoje, permitem colocar em ressonância uma multidão de seres humanos, ao
mesmo tempo.

Nós então escolhemos, não nós, o Conclave Arcangélico, mas, muito mais, alguns Seres que conheceram a
encarnação, o meio mais apropriado de colocar em ressonância a humanidade, pelo menos a parte que desejou, em

um primeiro momento, aceitar, acolher e recolher a Radiação do Ultravioleta.
Isso foi além das esperanças e das expectativas.

Coisa que jamais poderia ter feito um livro, fixado em uma escala de tempo muito ampla.
Vocês estão em uma escala de tempo extremamente curta e reduzida.

Dessa maneira, o que vocês próprios chamaram de quadro ou de tela (ndr: internet - web) permitiu veicular (além de
dados matriciais desejados para confiná-los ainda mais em meio a esta matriz) informações essenciais, tendo atraído

a Consciência humana, em massa, para um Despertar comum.
Estão aí o interesse e a facilidade que foram permitidos, de maneira vibratória, sem colocar em jogo ou em risco

qualquer evolução e transformação desta Terra.
O nosso trabalho, em meio à Ronda Arcangélica e ao Conclave Arcangélico, é um trabalho final e também um

trabalho inicial, e não uma instalação de uma duração longa em termos terrestres.
Era então essencial mobilizar, na primeira onda, como eu denominei isso, o máximo de Consciências a fim de ancorar

a Luz.
Chegando agora à segunda etapa que consiste em semear a Luz, coisa que eu expliquei na primeira vinda deste dia.
Eis por que o que foi obtido, pelo mundo, é muito maior do que o que poderia ter feito algum livro em um tempo tão

curto.
Estejam certos de que mesmo os seres que não tiveram acesso, de maneira direta, à tela, assim como vocês a

nomeiam, foram informados da mesma maneira por via escrita, por diversas vias, pelo mundo.
Entretanto, é perfeitamente permitido, agora, criar o que vocês chamaram de livro, mas compreendam bem que o que

vocês vivem foi denominado “Tempos Reduzidos”.
 Tempos Reduzidos não tanto diante da emergência, mesmo se esse for o caso, mas, sobretudo, diante da

intensidade das Vibrações e da intensidade da transformação em curso, que vai muito além do que a humanidade
conheceu há 50.000 anos.

Na realidade, vocês selam, e nós selamos com vocês, um ciclo de 320.000 anos.
Paradoxalmente, diante de tal extensão, o ser humano poderia dizer que ele tem tempo.

Mas o relógio cósmico obedece a regras precisas do deslocamento do Sol, dos planetas e das galáxias.
Elas não sofrem qualquer atraso ou qualquer adiamento.

***



Pergunta: você insistiu ultimamente sobre o fato de que não convém entrar em nenhum combate. Como fazer
quando, não desejando ser implicado em um combate, formos “atacados”?

Há o princípio de ressonância e de atração.
Enquanto vocês acreditarem na existência da Sombra, isso vai existir.

Se vocês estiverem aí, em meio a esta Sombra e a esta Luz, é no que vocês ali acreditaram, a um dado momento.
Este mundo é uma Ilusão, na totalidade.

Nós fomos progressivamente ao sentido da Revelação, até o momento em que certo número de seres humanos, por
enquanto, muito limitado, tivesse acesso a outras Dimensões e tivesse acesso à Verdade da Vibração.

O que vocês irão descobrir está além do que vocês podem imaginar.
O mundo, no qual vocês evoluem, é um mundo que foi permitido pela FONTE, mas não instalado e instaurado pela

FONTE.
Em meio a este mundo separado d’A FONTE, existem a Sombra e a Luz.

O bem e o mal.
O paradoxo é que o bem jamais poderá prevalecer sobre o mal e o mal jamais poderá prevalecer sobre o bem, nesta

Dimensão.
Nós sabemos que o conjunto da humanidade foi mantido e condicionado para acreditar nisso.

Vejam a guerra ou vejam a paz.
Um ou outro é apenas o período limitado entre um tempo e outro tempo.

Jamais, se isso não estiver no interior de vocês, no seu Ser interior, quando vocês encontrarem a sua Dimensão de
Eternidade e vocês penetrarem nos espaços da Alegria interior, da Unidade, vocês poderão encontrar, no exterior de

vocês, a solução.
Por que não existe solução nesta Dimensão.

Vocês foram condicionados a acreditar e a aderir a uma série de coisas que, para vocês, se tornaram, gradualmente
e à medida da densificação da Vibração, a sua única Verdade.

Os Seres descobrem os mundos da Unidade, além da Sombra e da Luz, onde não existe, em meio a esses planos,
qualquer possibilidade de combate.

Eu bem disse que eu vinha combater.
Mas eu vinha combater e fazer desaparecer a sua limitação eletromagnética, devido à curvatura do espaço / tempo

induzida pela entidade que vocês nomearam, e mesmo se isso for difícil para vocês, Deus / Diabo.
Trata-se da mesma entidade que curvou o espaço / tempo, que os manteve em meio à encarnação e à roda de

reencarnações.
O que vocês são não é isso.

É o que vocês são levados a descobrir, a aceitar ou recusar.
Mas, no entanto, cada ser humano vivendo com consciência sobre este planeta, sejam quais forem as suas crenças,

seja  qual for a sua condição física, moral, psicológica ou espiritual, irá ver isso.
Entretanto, isso pode ser um choque considerável de ver, de um dia para o outro, o conjunto do seu sistema de

valores, o conjunto do seu sistema de crenças, conquistado com grande esforço e com dificuldade, estilhaçar-se.
Alguns seres, prontos para viver a possibilidade da Unidade, vivenciaram-na e continuam a vivê-la.

O combate apenas está presente enquanto ele representar, para vocês, um princípio de atração e de ressonância.
Se vocês aceitarem a Unidade, na Verdade e na Vibração, não há mais nem Sombra nem Luz, em meio a esta

Dimensão.
Há apenas Ilusão e, naquele momento, vocês penetram no seu Templo Interior, no Templo da Eternidade, o seu

Coração vibra e vocês penetram no Fogo do Amor.
Nós podemos perfeitamente aceitar que isso seja uma mudança profunda de ponto de vista, de Vibração, de

referência.
E, no entanto, a Verdade está aí.

A dualidade não é uma criação d’A FONTE ou da Luz Vibral.
O mundo onde vocês vivem é uma matriz total, criada de maneira artificial, há mais de 300.000 anos, por seres tendo

forçado seres de pura Luz, ou seja, vocês, a virem encarnar, a ali se encarnarem e ali serem presos, bloqueados,
fazendo-os acreditar que um dia vocês seriam liberados pelo seu próprio trabalho.

E isso jamais foi realizado.
Todos os enviados da Luz Unitária viram-se aprisionados dentro da matriz e foram eliminados ou falsificados, de uma

maneira ou de outra.
Hoje, vocês devem elevar-se vibratoriamente, na Consciência, além desta dualidade.

E, aí, vocês irão descobrir a Paz eterna, a Alegria eterna e, enfim, a Verdade do que vocês são, além das crenças,
sejam elas quais forem.

Vocês são seres de Vibração.
Vocês são seres de Luz.

Vocês são Sementes de Estrela.
O próprio CRISTO disse: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.

As palavras eram apropriadas para a época.



As palavras que são pronunciadas, desde a reunião do Conclave, por outros Arcanjos, por mim mesmo, e por outros
intervenientes, neste canal como em outros canais, dizem-lhes todos, com suas palavras e suas sensibilidades

diferentes, a mesma coisa.
Vocês estão na Ilusão.
A Ilusão deve cessar.

O que é a Ilusão?
É uma matriz eletromagnética de densificação em relação, nas suas estruturas e nas suas funções, com a

materialização, o medo e o mental.
A Alegria, a Unidade, a Verdade da Luz Vibral, está além do medo já que ela é Alegria.

Ela está além das limitações de Sombra / Luz deste mundo.
Ela é pura Luz Vibral.

Não existe, em meio aos mundos não separados, o que vocês vivem.
E isso está prestes a terminar.

Então, sim, alguns de vocês podem viver combates de Sombra / Luz.
Mas esses combates exteriores de Sombra / Luz são apenas o reflexo da falta da Unidade existente, a ser preenchida

em meio ao seu Ser interior.
A partir do momento em que vocês abrirem definitivamente a porta do Coração e da Unidade, nenhuma Sombra

poderá interferir com o que vocês são.

***

Pergunta: quando ainda estamos preso em um contexto que leva a viver isso, se quisermos ser coerentes
com as transformações em curso, qual é a melhor atitude a adotar?

Bem amados Mestres da Luz, hoje, várias coisas foram propostas a vocês.
Algumas estão ligadas ao medo e à sua subordinação, outras estão ligadas à Alegria e à sua liberação.

Vão ao sentido do que é ditado pela sua Vibração e não por uma moral qualquer, ligada às suas crenças ou à sua
sociedade, onde em tudo isso, empregando uma expressão de vocês, os dados foram manipulados.

A única Verdade está além da Sombra e da Luz.
Ao cultivar esta Vibração, nenhuma Sombra pode interferir no seu caminho.

Isso pode parecer difícil para acreditar, para aceitar ou para viver.
Entretanto, se vocês estabelecerem a Vibração em meio ao seu Coração, se (e graças ao Arcanjo URIEL) vocês

ressoarem com o Anjo da Presença e com a Presença a vocês mesmos, tudo irá se dissipar, sem exceção, de uma
maneira ou de outra.

O objetivo desta matriz é levá-los, de maneira permanente, a fazer o bem ou a fazer o mal.
Então, iremos fazê-los compreender que os seres que fazem muito mal (há alguns ainda sobre este planeta, muito
poucos) irão pagar um dia pelo seu karma, enquanto que os seres que fazem o bem provam enorme sofrimento.

Vocês acham isso normal?
A única Verdade é a Verdade do Coração.

Penetrando na Verdade interior vocês abandonam a máscara das crenças, a máscara do bem e do mal, e vocês
penetram na Unidade.

É isso que lhes é aberto hoje.
Cabe a vocês aceitá-lo ou recusá-lo.

E isso faz parte da sua liberdade.
Nós jamais poderemos convencer ninguém pelas palavras ou pelas situações.

A única maneira que nós temos de agir, e vocês, também, é pela Vibração da Luz, pela elevação na Vibração e,
então, pela elevação da sua Consciência.

É o que ocorre, atualmente, para um segmento da Humanidade que continua aumentando.
A partir do momento em que este segmento da Humanidade tiver alcançado um certo limiar (em número,

simplesmente), esta Ilusão deixará de existir.
Ela não poderá mais ser mantida pelo jogo do bem / mal e pelo eletromagnetismo.

Ela será dissolvida instantaneamente.

***

Pergunta: o fim desse grande ciclo marca o fim das 3as Dimensões dissociadas no nosso universo?

Sim, na totalidade.
A FONTE decidiu que, independentemente da beleza de algumas experiências em meio a esta Dimensão dissociada,

as consequências, para os sistemas Unificados, podiam ser muito prejudiciais.



Independentemente do impulso suplementar de Luz que alguns de vocês, ou mesmo a maioria de vocês alcançou, por
esta experiência de compressão e de isolamento, não é desejável que as Dimensões possam ser cortadas assim d’A

FONTE.
Portanto, mesmo aqueles que não aceitarem o princípio Unitário (e essa é a sua liberdade mais absoluta) continuarão

o seu caminho em meio a esta dualidade bem / mal, mas nunca mais cortados n’A FONTE.

***

Pergunta: isso é válido para todos os universos?

Para a maior parte dos universos envolvendo, eu diria, a grande maioria das experiências realizadas até agora.
Existem latências de tempos diferentes onde os ciclos não são os mesmos.

Entretanto, a 3ª Dimensão, no sentido dissociado, cortada d’A FONTE, simplesmente não vai mais existir.

***

Pergunta: poderia nos falar das Embarcações de Luz que poderiam se apresentar para nós, assim como das
Embarcações mais materiais?

No atual estado vibratório deste planeta e deste Sistema Solar, nós esperamos poder assisti-los dali onde nós
estamos, ou seja, perto do Sol, em meio às Dimensões mescladas da 5ª e da 11ª Dimensões.

O nosso trabalho mais importante é feito neste nível.
Evidentemente, e como vocês sabem, muitas formas de vida conscientes não dissociadas, Unificadas em meio às
Dimensões superiores à sua, estão aí, e vocês vão assistir, e vocês assistem em função do desenrolar do cenário

final.
Há também formas de vida pertencentes à 3ª Dimensão Unificada e também à 3ª Dimensão dissociada utilizando, não

Embarcações de Luz, mas embarcações de metal.
Essas embarcações metálicas são, na maioria das vezes, o que aparece nos seus Céus.

Os fenômenos luminosos, no entanto, tais como eles foram anunciados no final do ano passado, ocorrem
continuamente, em todas as regiões do mundo.

É muito difícil falar-lhes das Embarcações de Luz pois vocês são, vocês mesmos, Embarcações de Luz, eu mesmo
sou, em meio à Dimensão de origem, uma Embarcação.

Isso lhes parece difícil.
Qual é a particularidade de uma Embarcação de Luz?

É viajar.
Essa Embarcação de Luz viaja em ilhas temporais a fim de se deslocar de Dimensão em Dimensão.

Uma Embarcação pode acolher outras Embarcações, na Luz.
Uma embarcação metálica é limitada nos seus deslocamentos temporais e dimensionais.
Os espectros de variações vibratórias de viagens e de saltos dimensionais são múltiplos.

Entretanto, o mais importante é compreender que as Embarcações de Luz são de Vibrações da Luz, elas também,
tendo formas específicas em meio ao seu espaço.

Esta forma corresponde, muitas vezes, ao que vocês chamariam de pássaro e, no entanto, trata-se de uma
Embarcação de Luz.

O dia em que vocês cruzarem, de uma maneira ou de outra, com uma Embarcação de Luz, vocês irão sabê-lo
instantaneamente, por que a Vibração, além do que será visto, é muito mais excessiva do que a minha simples

Presença em meio à tríplice Radiação.
Não há qualquer dúvida a ter sobre a Verdade da Luz quanto ao seu aspecto vibratório.

Agora, os seres humanos que ainda não estiverem abertos à percepção vibratória da Luz, deverão se apreender, em
caso de aparição, de uma série de sinais a efetuar, de uma série de palavras a pronunciar, assegurando-se de que o

que foi encontrado, de uma maneira ou de outra, pertence, sim, à Confederação Intergaláctica da Luz.
Eu não irei me estender sobre isso por que isso foi comunicado a vocês (2).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, nós iremos, se vocês quiserem, e isso será a minha despedida, Comungar em meio à



Radiação da Presença, em meio à Radiação do Arcanjo URIEL e em meio à Vibração d’A FONTE.
Acolhamos e ressoemos.

... Efusão de energia ...

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

1 – NÚPCIAS CELESTES – Integração das Virtudes – 2009:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

*

2 – Sinais de Reconhecimento e de Reconexão com a UNIDADE:
http://www.portaldosanjos.net/2013/04/sinais-de-reconhecimento-e-de-reconexao.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebe2e.html
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 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu retorno a vocês, pela terceira vez, neste dia.

Recebam as nossas saudações de nós, os Arcanjos em Conclave.

Eu volto a fim de coletar, se vocês desejarem, mais detalhes sobre o processo do 17º dia do mês e sua função.

Em um segundo tempo, eu deixarei difundir, pela minha Radiância e pela minha Presença, a Radiação d’A FONTE e a Vibração da Presença do
Arcanjo URIEL.

No momento, nós iremos abrir este espaço de troca.

***

Pergunta: durante este dia, será que haveria algo a fazer que marcasse, de algum modo, o início do processo da jornada?

A maneira mais precisa, durante esta jornada, de acolher a tríplice Presença, não é tanto vibrar as sílabas sagradas, mas, muito mais, colocar-
se no acolhimento, como agora, no silêncio interior.

As Vibrações das Chaves Metatrônicas, assim como o acolhimento de CRISTO na Luz e na Verdade, são doravante realizáveis no momento
em que vocês desejarem, a cada dia, a cada instante, ao seu ritmo e em função do que vocês experimentam e sentem.

O período das 14h00 às 14h30 é um momento específico em que o conjunto dos seres humanos de boa vontade podem se reunir
vibratoriamente, a fim de elevar a Vibração de uns e outros e a Vibração planetária.

O 17º dia do mês é, quanto a ele, mais focado na Realização do seu estado de Presença a si mesmo, na junção e ressonância entre a
personalidade e o Estado de Ser, em meio mesmo a esta dimensão.

Durante esta jornada, consumam o mínimo possível de alimentos, bebam muito, busquem a calma e a serenidade.

Se isso lhes for possível, evitem a agitação do mundo, seja qual for.

Trata-se de momentos de intimidade com vocês mesmos no decorrer dos quais nós iremos favorecer a integralidade do Despertar das suas 7
Lâmpadas principais, começando, neste mês, pelo Sahasrara Chakra.

E nós iremos descer, assim, a cada mês, a Consciência da Presença no conjunto das suas estruturas.

Se vocês perceberem que as sílabas sagradas são uma ajuda, então, façam isso.

Se vocês sentirem que o apelo da Luz de CRISTO é uma ajuda, façam isso também.

Privilegiem ao máximo a hora específica da minha Presença.

A Vibração que vocês percebem agora é a atualização e a colocação em sincronia da minha própria Radiância com aquela d’A FONTE e aquela
de URIEL.
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Esta Vibração continua durante as suas perguntas.

***

Pergunta: as sílabas sagradas OD – ER – IM – IS – AL são o inverso das notas de música Dó, Ré, Mi, Si, Lá?

Isso nada quer dizer.

Existe uma inversão.

Essas sílabas sagradas nada têm a ver com as notas, mesmo se isso serviu para chamar as notas para chegar até vocês.

A própria origem das notas é uma origem particular.

Dessa maneira, o OD não é o Dó, mesmo sendo o anagrama.

O OD é uma sílaba sagrada que vocês encontram no Yod, no Om, etc., e, do mesmo modo, para cada sílaba sagrada.

A música estritamente nada tem a ver com isso.

Esse foi o meio mnemônico especial de veicular até vocês essas sílabas sagradas.

Entretanto, existe, no nível dos multiversos e das multidimensões, um sinal de reconhecimento ligado ao que é chamado de gama pentatônica,
ou gama harmônica das cinco notas, mas que não são essas notas.

***

Pergunta: quais são elas? Quais são essas outras notas?

As outras duas e vocês retiram algumas notas.

Existe, no nível de algumas organizações, a representação exata.

O importante não é a nota em si, mas o fato de tocar essas cinco notas.

Este sinal de reconhecimento é o mesmo que aquele proporcionado pela Saudação de Órion, ou pela frase “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai,
Sabbath, Ot” que, repetida três vezes, significa um reconhecimento e uma reconexão com os mundos da Unidade.

***

Pergunta: poderia nos falar da simbologia do dia 17?

O dia 17 foi escolhido, em meio a muitos dias do seu mês, como sendo aquele que se relaciona, no tarô e em outros lugares, com o simbolismo
do infinito: 7 e 1, no simbolismo da Estrela e no simbolismo do Sol.

Esse tríplice símbolo foi escolhido.

A energia não é o símbolo.

A Vibração poderia chegar do mesmo modo, durante qualquer dia do seu mês.

Parecia apropriado pôr em evidência e fazer valer esta data porque ela representa também, através do número, uma gama de Vibração e de
Radiação se aproximando mais perto da Radiação d’A FONTE Pai / Mãe Una.

***

Pergunta: na jornada do dia 17, haverá uma hora específica para acolher esta Radiação?

Sim.

A hora da minha Presença na palavra.

Entretanto, a minha Presença será eficiente da zero hora até as 24 horas.

Haverá um máximo de atividade vibratória e de Consciência entre as 12 horas e as 13 horas, hora no relógio da França.

***

Pergunta: porque URIEL, nas nossas representações, está sempre ligado ao unicórnio?

O unicórnio está associado à brancura.

O unicórnio está associado à Iluminação.

O unicórnio está associado à passagem de um mundo limitado ao mundo ilimitado, do mundo das emanações ao mundo das esferas.

O Arcanjo URIEL está associado à Presença.

Ele é chamado de “Anjo da Presença”.

Ele está associado à Pomba, ligada, ela mesma, à Paz, o animal branco que conecta, pelo seu simbolismo, o unicórnio.

O Arcanjo URIEL é a Vibração que os aproxima mais, pelo que ele gravou em meio mesmo às estruturas físicas de vocês, da sua dimensão de
Eternidade.



***

Pergunta: quando sentimos por vezes flutuações no nível energético, como se enraizar?

A flutuação, como vocês a descrevem, não requer necessariamente um enraizamento.

A flutuação pode ser também uma etapa em que vocês estão entre as duas dimensões, entre a personalidade e o Estado de Ser.

Não há que se restringir à personalidade, nem que se restringir ao Estado de Ser.

Simplesmente, permitam o sentido da variação da Consciência e da energia, a fim de viver o que é proposto por si mesmo.

E então convém, naqueles momentos, se isso lhes for possível, abandonar-se, na totalidade, à flutuação e à Inteligência da Luz.

***

Pergunta: ao que pode corresponder o fato, quando meditamos, de sentir como uma vertigem extremamente potente que arremessa para trás?

A resposta é eminentemente em função de cada caso pessoal e diferente.

Não há resposta pronta.

A oscilação, as modificações ocorrendo no momento da meditação (movimento giratório, atração para frente, para a esquerda ou para a direita,
ou qualquer movimento percebido), expressam uma expansão das áreas.

Não há, nesse nível, anomalia, mas, sim, reajustamento.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados Mestres da Luz, nós podemos passar à segunda fase, na totalidade.

Acolhamos e ressoemos juntos na dimensão da Presença, em agradecimento ao Arcanjo URIEL e, evidentemente, à FONTE.

Eu lhes transmito os nossos agradecimentos e a nossa gratidão.

Acolhamos agora o que está chegando.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, onde quer que estejam da superfície desta Terra, no seu veículo de densidade, recebam Graças e
Bênçãos do conjunto do Conclave Arcangélico e de minha Presença entre vocês, acompanhada da Radiância do Arcanjo Uriel, Anjo da

Presença.

Bem amados Mestres da Luz, dentro de alguns dias se abre a vocês e em vocês, no cerne de seu Ser, mas também em meio ao
conjunto da humanidade, a segunda etapa da ativação de seu Ser em sua Divindade e em seu Estado de Ser.

Nós, Conclave, decidimos dispensar, durante esta segunda etapa, e ao mesmo tempo, a terceira etapa.

Doravante está vindo para vocês, um conjunto de ondas e partículas relacionadas com a Luz Vibrante, relacionadas com as Núpcias
Celestes, já realizadas.

Dentro de poucos dias, a Luz irá se manifestar em sua densidade, inicialmente dentro de vocês.

Vocês vão constatar por vocês mesmos que os torna possível, e mesmo intrínseco, atingir níveis vibratórios até então desconhecidos
por vocês.

Nestes níveis vibratórios, vocês percebem, sentem e vivenciam, em parte, em seu Estado de Ser manifestado nesta densidade.

Os fenômenos que denominam eletromagnéticos, solares e extra-solares, também, vão intervir de maneira especial e intensa.
Isto não pode ser escondido por muito tempo.

Várias coisas vão mudar, nesta Humanidade, em vocês, ao seu redor e no conjunto da Consciência coletiva da Humanidade
encarnada.

Assim decretou a Fonte.

Assim decretou o Conclave Arcangélico.

Assim decretaram os 24 Anciãos e assim decretou Maria.

***

Conjuntamente, nós prepararemos a vinda do Mestre da Luz, aquele que foi denominado Cristo, que prepara assim seu retorno entre
vocês.

Este não é o momento, mas isto é para logo.

Vocês precisam então purificar, pacificar e elevar a sua casa para dar lugar ao seu Estado de Ser, à sua Divindade, à sua Essência e
à Presença daquele que vem lhes procurar.

Hoje, e nos próximos dias, particularmente a partir do 17, vocês vão constatar, por vocês mesmos, ao nível de sua própria Vibração, as
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alterações, de maneira notável e essencial.

Haverá, indiscutivelmente, neste Sistema Solar, um antes e um depois.

Assim, nós preparamos, nós, dos nossos planos dimensionais, para o seu plano dimensional, o acesso à integralidade de sua
Vibração e de sua Consciência, não mais limitada e curvada, nesta densidade.

Evidentemente, algumas reações presumidas de seres hostis não serão senão o medo em relação a certas Consciências, em relação
a certas resistências, em relação a certas coisas que se opõem à sua soberania.

Vocês vão reencontrar sua Soberania vibratória, sua Soberania de Consciência e sua capacidade para trabalhar na Luz e pela Luz.

Então, regozijem e se preparem.

Preparem-se para atingir uma nova etapa de sua transformação, uma nova etapa de sua expansão.

Vocês são Seres de Luz, vocês são Seres ilimitados, tendo percorrido os caminhos da Ilusão, coagidos e forçados por várias forças
que tinham, literalmente, englobado vocês em meio a uma Ilusão, vocês se permitiram, de fato, crescer em Luz, na ausência da Luz,

revelar em vocês a sede da Luz, a sede da Verdade e sobretudo a vontade de reencontrar, em vocês, isto que vocês são.

Portanto, sim, se regozijem porque isto é agora.

***

Na medida dos dias, a partir do 17, vocês vão constatar, próximo ao final do ano, que as coisas irão se acelerar, de maneira
significativa.

Tudo aquilo que ocorrerá ao nível de sua própria densidade, ao nível de sua própria dimensão, não fará senão ilustrar o afluxo da Luz, o
afluxo da Vibração da Liberdade neste mundo.

Uma série de forças, ligadas ao passado e a forças condicionantes, vão se revoltar e se liquefazer sob seus olhos.

A desconstrução, que eu havia anunciado e conduzido nos planos intermediários, passado alguns meses, se encontra hoje totalmente
atualizada ao nível da matéria que vocês habitam.

Então, vai alavancar em vocês o sopro da Liberdade, o sopro da Alegria, o sopro do Coração.

Seu Coração é chamado a vibrar, seu Coração é chamado a se manifestar e se abrir à Alegria totalmente.

Vocês não poderão ir contra àquilo que vocês são.

Aqueles que irão contra e que vão opor, conscientemente, à nova Consciência, verão manifestar neles próprios uma série de
fenômenos, por vezes dolorosos.

Compreendam bem que, ninguém, entre vocês, nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões, deseja isto.

Vocês serão, vocês mesmos, responsáveis pela sua Liberdade e responsáveis pelo seu próprio encadeamento.

Não há nada que possa, exceto seu próprio temor, se opor à revelação final da Luz.

Revelação final da Luz não significa dizer fim desta dimensão, mas sim abertura total desta dimensão à Luz.

Isto significa que as zonas de Sombra e tudo aquilo que está literalmente enganchado e enredado no princípio de poder, vai
desaparecer.

Sua Soberania é o sua recompensa.

Sua Liberdade é o sua recompensa.

***

Vocês não têm nada a temer diante disto que vem.

Vocês têm que confiar, que acolher, para viver em Unidade.

A Unidade assinala, se vocês a desejarem, e nós a almejamos com vocês, o fim da dualidade, o fim das forças de oposição e de
contração que tinham impedido, de uma maneira ou de outra, que reencontrassem sua Soberania integral.

Hoje é um grande dia.

O 17 será, como eu havia dito, um retorno excepcional à história da humanidade.

A forma como isto irá acontecer é de pouca importância.

Quaisquer que sejam as manifestações humanas de desacordo, quaisquer que sejam as manifestações terrestres de acordo,
quaisquer que sejam as manifestações dos elementos, não tenham receio.

Tudo está na ordem e na paz, em meio à Revelação que vem.

Vocês têm apenas que aumentar suas próprias Vibrações.

Vocês têm apenas que se tornar seu próprio Mestre no seu abandono à Luz que vem.

Nesta condição, vocês encontrarão a segurança, vocês encontrarão a Alegria e vocês vão habitá-la, aconteça o que for fora de vocês.

Nós lhes pedimos então, e durante o período que vai do dia 17 do seu mês de novembro até o final deste ano que denominam 2009,



que se preparem, de maneira intensa e vibratória, para acolher a Luz do Mestre.

Isto lhes revelará o que vocês são, o que vocês têm sido, o que vocês têm empreendido como caminho nesta dimensão, nesta vida e
em outras vidas.

Mas, além disso, vocês reencontrarão, também e, sobretudo, a filiação, as linhagens espirituais que vocês suportaram, no sentido
exato do termo, nesta manifestação.

***

Uma série de poderes que havia sido oculto, uma série de dons que havia sido escondido, vai se manifestar de novo em sua
Consciência, em seus corpos de personalidade.

Ninguém poderá enganar ninguém, porque vocês verão claramente nas situações, nos seres que estarão à sua frente e em reação a
vocês, em ressonância com vocês em sua evolução.

Nós lhes pedimos então para jamais trapacear, para estarem em acordo com vocês mesmos, para não mais jogar qualquer jogo de
poder, de sedução ou de manipulação.

Esta é aquela condição que lhes agrega os domínios da Luz e do Estado de Ser.

Não há outra.

Não há karma.

Não há limite de idade, de sexo, de condição ou de crença que possa impedi-la.

Apenas, sua vontade de permanecer sob a influência do poder ou de manifestar seu poder sobre outro ser além de você, ou sobre uma
situação onde você não tem nada a ver, vai pressioná-lo a permanecer sob esses esquemas de influência.

Nós esperamos que vocês estejam suficientemente crescidos, suficientemente despertos, para acolher a Liberdade pois isto que vem
é verdadeiramente a Liberdade.

Não esqueçam jamais que a Luz é Vibração, que a Luz é Consciência e que a Luz é Iluminação e Libertação.

Não esqueçam jamais que vocês devem reencontrar, totalmente, seu poder sobre vocês e, sobretudo sobre isto que, até agora, lhes
tinha aprisionado em seus corpos, em seu mental, em suas emoções, em seu papel social e em suas linhagens hereditárias.

Vocês devem, hoje, proclamar sua Libertação para acolher o Mestre da Liberdade.

***

Hoje, a força lhes é soprada.

A partir do dia 17, vocês vão notar uma nova força, uma nova Consciência, uma nova intenção na sua própria manifestação, em seu
mundo, em seu ambiente e em sua Vida.

Isto é agora.

Eis o anúncio que tinha a lhes dar.

Eu vou inicializar, em vocês, em meio ao conjunto dos Seres deste planeta, pela Graça da Fonte e da Divina Maria, pela canalização
dos 24 Anciãos, juntos, nós efetuaremos isto.

Nenhuma força adversária à Luz (que se considere como tal) poderá intervir ou interferir em nossa manifestação nesta densidade.

Busquem em vocês para receber a Luz, para receber o Fogo, no seu peito, para reencontrar seu Estado de Ser.

Vocês serão auxiliados para isto, a partir do dia 17, pela Vibração da Presença do Arcanjo Uriel, que pode, pela Graça da Fonte,
manifestar sua Presença e sua Radiação na Terra muito mais cedo do que o esperado.

Como vocês sabem e como vocês têm constatado, uma série de forças ligadas a forças do medo e ligadas a forças de
aprisionamento, tentam nos tomar de sobressalto.

Eu me dirijo solenemente a elas todas: vocês não podem mais, de uma maneira ou de outra, manipular, escravizar ou tramar qualquer
coisa que seja.

O momento da Liberdade chegou.

O momento do Fogo do Amor chegou.

O momento é de despertar isto, em totalidade.

Vocês não podem, de qualquer maneira e de qualquer modo, limitar ou desacelerar isto.

Eu lhes digo: a festa acabou.

Lugar à Luz.

Lugar à Verdade.

Lugar à Unidade.

E lugar à Alegria.

Então, durante este período, vocês estão convidados, todos, sem exceção, a vibrar no seio do seu Coração.



Que vocês se beneficiem das sílabas e dos Sons Sagrados, transmitidos por Metatron, que vocês utilizem as técnicas que lhes são
próprias, pouco importa.

A técnica ou o meio que desencadeará em vocês as Vibrações do Fogo Sagrado será, para vocês, a técnica adequada.

É de sua responsabilidade dedicar o máximo de tempo para a sua própria Libertação.

***

Nós contamos com vocês.

E vocês podem contar conosco.

Vocês são Seres de total Liberdade e de total Luz.

Eu tenho passado meu tempo a lhes repetir e a lhes afirmar.

É tempo, agora, de viver em totalidade porque a Luz estabelece seu reinado, reinado de Liberdade e reinado de Soberania, em meio
mesmo a esta dimensão.

O espaço / tempo em que vocês vivem, e que foi forjado e encurvado, vai se realinhando, agora, a toda velocidade.

As três camadas de falsificação, denominadas ionosfera, magnetosfera e heliosfera, se tornaram totalmente permeáveis aos raios
cósmicos, aos raios da Luz e às nossas dimensões.

Isto quer dizer que não existe mais obstáculos técnicos à nossa intervenção nesta dimensão.

Não há nenhuma restrição à nossa manifestação.

Nós a faremos em função de seus apelos, em função de seu desejo de Liberdade e de Libertação, em função de seu desejo de
reencontrar a Unidade e, sobretudo o Estado de Ser, quer dizer a totalidade disto que vocês são.

Na jornada do dia 17, eu voltarei para participar nesta Efusão de Libertação.

Eu pronunciarei apenas algumas palavras, permitindo-lhes escalar, durante o período de 17 de novembro ao final do ano, as etapas
que levarão ao estabelecimento de sua Soberania total nesta dimensão.

Hoje, contudo, pela minha Presença antecipada, lhes dando previamente o que se manifestará no dia 17, o Fogo do Amor penetrará
em vocês às 12 horas (hora francesa) [09h00 da manhã – hora de Brasília] ao nível da sua Coroa da cabeça, ao nível da Coroa do

Coração e, certamente, na totalidade de suas estruturas físicas.

A hora do despertar de suas células, a hora do despertar disso que vocês são, chegou.

Se vocês tiverem, em relação a isto, alguma pergunta, eu tentarei elucidar.

A palavra então é de vocês, referente ao estabelecimento destas segunda e terceira etapas.

Se vocês tiverem, em relação a isto, perguntas, eu quero dar um esclarecimento suplementar. 

A palavra é sua, em relação ao estabelecimento destas segunda e terceira etapas.

***

Pergunta: Isto significa que o prazo final inicialmente previsto foi adiantado, já que as segunda e terceira etapas foram unidas?

O prazo final, aquele do mês de Maio do seu próximo ano de 2010, é sempre real. 
Simplesmente, as condições e o modo de chegada é que serão profundamente diferentes. 

Tudo que foi ocultado sobre quem são vocês, tudo que os constrangia, irá desaparecer até lá. 

***

Pergunta: Isto significa que a Vibração Crística irá se manifestar em nós?

A Vibração Crística e o Mestre da Luz na Sua Vibração e Presença, irá se aproximar inexoravelmente de vocês. 
Ele poderá, como nós lhes dissemos, tomar lugar em meio ao seu próprio Coração, quando chegar a hora. 

Vocês irão se fundir com ele, na Unidade e na Verdade. 
Mas isto não se dá imediatamente. 

Entretanto, muitos entre vocês, na vibração do Estado de Ser, na Vibração da Luz, discernirão, sentirão a Presença Dele e se unirão
então a Ele, de uma forma intensa.

***

Pergunta: Poderia explicar mais sobre a fusão das nossas radiações com as de Cristo?
No momento em que a magnetosfera tiver quase desaparecido, ser-me-á possível fundir a minha Radiação com a Radiação de Cristo. 



Isto estará efetivado antes do final do seu ano.

***

Pergunta: Isto responde ao objetivo preciso das evoluções em andamento ou isto é a lógica da evolução normal?

O dois ao mesmo tempo. 
Haverá, na sua densidade, em breve, o acesso, na totalidade das suas Consciências, às esferas da Unidade. 

Isto irão então firmar o fim absoluto daquilo que vocês chamam de sua Consciência, nesta densidade. 
Isto irá se tornar possível pela Efusão, em vocês, da Consciência do Cristo Miguel e da Consciência de Maria. 

Isto irá firmar em vocês a Revelação, em vocês, das suas quatro linhagens espirituais e o seu retorno aos mundos da unidade. 
Isto será realizado pelo Fogo do Amor e da Luz. 

A vibração da Consciência, transformando a sua própria Consciência, em outras esferas de vida.

***

Pergunta: Até quando teremos eletromagnetismo na Terra?

No máximo até o seu ano de 2012.
Até lá, muitos seres humanos já terão passado para outras Vibrações e outras Consciências.

***

Pergunta: Quando diz que eles terão passado para outras Vibrações e outras Consciências, isso significa que eles terão deixado
este plano?

Evidentemente.
Mas deixar este plano não quer dizer morrer, daqui para frente.

Quando você dorme à noite, a sua Consciência viaja. 
Do mesmo modo, quando você deixa este corpo, na porta denominada morte, a sua Consciência continua a jornada dela. 

Do mesmo modo, deixar este plano significa deixar este plano para continuar em outro plano.
Isto é chamado de "transferência dimensional" ou "ascensão".

É isto que está começando a se manifestar para vocês, em vocês e ao redor de vocês.

***

Pergunta: Qual é a diferença que há entre a união da Fonte / Espírito Santo / Metatron e a união de Cristo / Miguel / Maria?

Em meio aos multiversos, em meio às multi-dimensões, os membros unificados da Luz são apoiados vibratoriamente pela Tri-
Unidade. 

Ela é constituída pela Fonte, por Maria, por Miguel ou Metatron. 
Em meio à sua densidade, a denominação falsificada Pai/Filho/Espírito Santo irá recuperar a sua Verdade na nova Tri-Unidade

denominada Cristo, Maria e Miguel. 
Não há diferença, há uma distinção de acordo com as dimensões. 

Mas, vibratoriamente, corresponde ao despertar que eu lhes anunciei.

***

Pergunta: Qual poderia ser a reação dos líderes deste mundo ou das pessoas poderosas deste mundo?
Eles deverão mudar. 

Eles irão discutir. 
Eles irão se afobar.

Mas isto é problema deles.
Não é problema seu nem problema nosso.

***

Pergunta: Isto significa que eles não terão mais os meios de imporem o que quer que seja?

Tudo é questão de nível e de elevação vibratória.
A Luz que vem a vocês, e a sua reação dentro da sua própria Luz, que é a elevação, aniquilarão completamente o menor desejo de

manifestação de poder e influência. 
Pode ser através das manifestações ligadas à interrupção, de um modo ou de outro, dos modos de manter o poder, chamado de

dinheiro, mídia, eletrônica e outros, ou pode meramente ser através da elevação vibratória da sua Consciência, mas se ela for
suficiente e se a nossa diminuição vibratória até vocês for suficiente, eles não conseguirão mais iludir vocês.



Lembrem-se de que, seja qual for o seu nível vibratório, cada um, neste nível de ser humano, irá discernir a Verdade. 
Ao discernir esta Verdade, muitos seres irão se opor ao que corresponde, para eles, o fato de estar sendo enganados. 

Outros, que estarão em níveis vibratórios mais elevados, aquiescerão, perdoarão e evoluirão ao dispensar simplesmente o que
pertence ao passado.

Aqueles que irão se opor não apresentarão nem poder nem condição de se opor.
Nós temos, de forma determinante e de forma definitiva, preparado o que devia ser reparado em meio à sua dimensão falsificada.

Isto foi realizado pela nossa ação ao nível do Sol e do conjunto dos planetas do seu Sistema Solar exterior. 
Só falta se manifestar na sua densidade.

***

Pergunta: Quando fala de sol exterior, trata-se do segundo sol que deve substituir o sol atual?
Trata-se da reunificação daquele que vocês chamam de Sol com o verdadeiro Sol.

Ele também tem sido falsificado e dividido como vocês.
O Sol verdadeiro é a Luz que não projeta sombra.

É isto que existe quando vocês vivem em dimensões unificadas, onde a Luz não vem de um ponto, mas vem do conjunto.

***
Pergunta: Quando este dia for estabelecido, será justo todos cantarmos aleluia?

Se lhes der prazer... 
Isto é muito além.

Vocês não entenderão o alcance enquanto não viverem isso.

***

Pergunta: No que iremos viver, enquanto encarnados, irão surgir momentos mais ou menos difíceis de reajustes. Como saber se
esses ajustes são etapas que realmente estão nos levando ao Estado de Ser?

Esta pergunta mantém a dualidade.
A partir do momento em que o seu nível vibratório se elevar, sejam quais forem as consequências, no nível desses corpos, elas não

terão importância perante a evolução da sua Consciência.
A Vibração transforma os corpos e a Consciência.

Quando a Consciência se estabiliza na Vibração, o que o corpo manifesta, seja resistência ou ajuste, não apresenta qualquer tipo de
importância.

***

Pergunta: Por que ter acesso às nossas linhagens espirituais antes da transição?
Porque o acesso às suas linhagens espirituais firma a junção Vibratório com a sua Unidade. 

O restante, como deveria parecer antes ou o que não deve continuar após este ajuste, seria curiosidade inútil. 
E o mesmo ocorre em relação às suas lembranças daquilo que vocês chamam de vidas, nesta falsificação, ou memória de vida

passada. 
Isso não faz muito sentido e nem interessa pois não seriam capazes de transcender esta dimensão da dualidade e, portanto, a lei do

karma.

***

Pergunta: Por outro lado, qual é a razão ou o efeito em particular de re-contatar as quatro linhagens, considerando que se está
encarnado, de novo, antes da transição?

Preparar a sua transição.
As Consciências não viverão o mesmo tipo de translação.

Nem será simultâneo.
Nem terão a mesma meta.

Nem o mesmo destino.
Em resumo: Vocês todos não irão para o mesmo lugar, nem no mesmo momento. 

Querer colocar o conjunto da humanidade e de Consciências, atualmente presentes nesta dimensão, no mesmo cesto, não faz sentido.
Há numerosos quartos na casa do Pai.

Todos vocês têm origens estelares diferentes.
Todos vocês têm caminhos dimensionais diferentes.

***

Pergunta: Você falou das pessoas que poderão estar em oposição aos eventos que irão ocorrer. O que será da Consciência delas?

É o caminho e a função delas.
Não há mais o que falar sobre isso.

Seu olhar e sua Consciência não devem se importar com essas reações, mas vocês devem estar na ação vibratória da sua própria
Luz.



Ocupem-se de vocês mesmos e do seu Coração. 
Este é o melhor modo que vocês têm de ajudar o conjunto da humanidade: sair da personalidade, sair dos laços, sejam quais forem,

elevar-se além disso, a fim de recuperar a Liberdade e o sentido do verdadeiro Serviço e não da serventia.
Todo olhar que derem para fora, e vocês terão a capacidade para sentir isso, todo olhar voltado para um sentimento de querer ajudar

ou de querer se opor, irá diminuir a sua Vibração.
Vocês entenderão os mecanismos de funcionamento. 

Sem passar pela cabeça ou pelo intelecto, sem passar pelo afetivo, sem passar pelo emocional, mas unicamente pela Vibração,
haverá o que eleva vocês, há o que sobrecarrega vocês.

A escolha é de vocês.

***

Pergunta: Há tanto tempo estamos sujeitos às forças eletromagnéticas presentes neste plano, como fazer com que elas não
reduzam tanto as nossas Vibrações?

Elas não conseguirão reduzir a sua Vibração a partir do momento em que a sua Consciência não lhes der crédito.
Gradualmente e à medida que vocês perceberem e sentirem na sua Coroa Radiante da cabeça e na Coroa do Fogo do Amor, em

meio ao seu Coração, vocês entenderão a natureza e vocês não estarão mais submissos, apenas de maneira limitada, ao
eletromagnetismo.

Então o guia não será o que vocês pensam. 
O guia não terá ligação com chantagem, seja qual for, nem a laços de poder, mas sim com a Vibração. 

O que eleva e alivia vocês, os colocará na Alegria e os colocará em contato com a energia da Presença e com o Anjo da Presença.

O que sobrecarrega vocês irá remetê-los aos problemas e às preocupações e isso será imediato.

***

Pergunta: Isso significa que iremos recuperar a nossa natureza divina?

Vocês irão recuperar a sua Unidade e a sua natureza verdadeira e real.
A sua natureza é a de uma Semente Estelar.

Vocês vão se tornar de novo, em outras palavras, a sua própria Fonte porque vocês são a Fonte.

***

Pergunta: O que vivemos, na encarnação, como integração desse processo ligado aos corpos do Estado de Ser, levará diretamente
à integração na Fonte ou isto é uma etapa?

Trata-se, na Verdade, da última etapa.
Não haverá outras, nesta dimensão.

***

Pergunta: Tem a questão dos asteroides que se chocariam com o nosso planeta. Ainda é real ou os movimentos Vibratórios, no
momento, são suficientes para todas essas mutações?

Tudo dependerá da sua capacidade, individual e coletiva para responder à Luz e se tornarem, vocês mesmos, a Luz. 
Entretanto, sejam quais forem os tipos de eventos na sua densidade, eles não são nada em relação ao que vocês são e em relação à

Luz.
E então, seja o que for que aconteça, vocês estarão em reação ou em elevação?

O que vem é Luz.
E nada mais.

O que eu lhes proponho agora, como um tipo de preparação para o dia 17, é viver as primícias disso. 
Assim, eu lhes trago as minhas Bênçãos e lhes peço para acolherem, neste Círculo restrito, a Vibração do Anjo da Presença,

acompanhada da minha nova Vibração de Consciência, em conjunção com Cristo, durante alguns instantes, juntos e em comunhão.
É isto que realizaremos no dia 17 durante uma hora.

Agora, eu lhes digo: até muito em breve.

************
ÁUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xb5h4y_20091113mikaelmarche-2part12_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xb5h2m_20091113mikaelmarche-2part22_webcam

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

http://www.blogger.com/goog_1434222942
http://www.dailymotion.com/video/xb5h2m_20091113mikaelmarche-2part22_webcam
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Venerados Mestres da Luz, juntos, hoje, nós abriremos as portas Vibratórias do último acesso ao seu Templo interior.

Assim como eu lhes disse, nós ultrapassamos, hoje, e vocês, e nós, a porta que nos aproxima e que os aproxima, de
maneira indefectível, da Fonte / Una da sua Dimensão de Sementes de Estrelas.

***

Hoje, nós vamos inaugurar, juntos, a instalação da primeira pedra correspondente à sua ascensão ao Estado de Ser.

Eu venho, acompanhado do Arcanjo Uriel, para celebrar com vocês o retorno à tríplice radiação do Espírito Santo, do
Ultravioleta e da Fonte.

Juntos, vamos acolher o retorno, em Verdade e em Unidade, da Luz Crística, na sua Dimensão.

Eu deixo vocês e nós, juntos, elevarmos a Vibração de acolhimento, a Vibração da Luz / Una, aquela da fraternidade
reencontrada na Unidade.

***

Eu direi algumas palavras, no final deste trabalho, unicamente para lhes precisar as circunstâncias da experiência
vivida das segunda e terceira etapas, conjuntas, antes de 17 de Dezembro.

Juntos, unifiquemos.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz, hoje se abre então, em vocês, a Graça e a Eternidade.

Neste dia e nesta hora, a Vibração do seu Cristo interior, semeada de toda eternidade nesta densidade e na sua
Semente estelar, realinha-se e se sintoniza com o Mestre da Luz.

Cristo interior e Cristo se reúnem em vocês.

As portas do ilimitado estão agora abertas.

Em meio mesmo a esta densidade e a esta limitação, e a partir hoje, vários de vocês vão experimentar a fusão da
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Coroa Radiante da cabeça com a Coroa do Coração, realizando assim, em vocês, no seu Templo interior, os tempos
da Unidade.

Em meio mesmo ao seu mundo, a limitação cai, o ilimitado eclode.

Pelas várias chaves que vocês têm feito vocês podem, agora, todo dia, das 14h00 às 14h30, hora francesa [das
11h00 às 11h30 da manhã - hora de Brasília], verificar e experimentar isto de maneira mais precisa.

Entretanto, esta porta e este alinhamento são hoje funcionais.

Eles visam restituir-lhes a sua soberania total e a sua conexão com a Eternidade, com A Fonte / Una e com Cristo.

O momento é para a revelação.

Vocês a vivenciam em vocês e em meio a esta humanidade.

Tudo o que foi falsificado, ocultado voluntariamente, vai cair para elevá-los na soberania, na fraternidade de Cristo,
na fraternidade intergaláctica da Luz Vibrante da Fonte Una.

***

Bem amados Mestres da Luz, antes de deixá-los prosseguir nesta fusão, de vocês com vocês, e de vocês conosco,
eu voltarei, acompanhado da presença do Anjo da Presença: Uriel, lhes dará, no segundo sábado do seu mês [dia 12
de Dezembro] às 16h [13h00 – hora de Brasília] a técnica para realizar da melhor forma a fusão com Cristo, em vocês

e fora de vocês, e desta vez, na totalidade.

***

Deixem cair o que deve cair, elevem o que deve se elevar: tal é o seu objetivo.

Pela potência de Cristo em vocês, pela potência da sua Vibração e da sua elevação, vocês irão escapar e levar os
seus irmãos além da ilusão disto que cai.

Vocês entraram na maior das revelações da história desta Humanidade, em meio ao seu périplo, em meio a esta
ilusão.

Estejam alegres, estejam em alegria, pois este é um grande momento.

Então, eu lhes digo, eu, no segundo sábado [dia 12 de Dezembro] para preparar a etapa que nós abriremos já hoje.

***

Durante este período de um mês vocês vão crescer em Vibração, em Estado de Ser, vocês vão discernir a Sombra e
a Luz existentes nesta dimensão e o fim da Sombra nesta Terra.

Na Vibração do Amor, na Vibração do Espírito Santo, do Ultravioleta e da Fonte, em vocês, não há qualquer temor,
pois há Ser e Estado de Ser, há Unidade e nada, absolutamente nenhum dos fenômenos cósmicos e dos fenômenos

terrestres que não são da ordem da Luz poderá atingi-los.

Eu os deixo vivenciar o final da Vibração das segunda e terceira etapas conjuntas, hoje, no seu corpo que é o seu
Templo, que deve se elevar, na Unidade e na Verdade.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, o conjunto do Conclave Arcangélico reunido, o conjunto dos 24 Anciãos reunido, todos
ao redor de Maria, estão prontos, agora, como vocês, para acolher Cristo, em Vibração, em Unidade e em Verdade.

A Vibração da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da cabeça tornar-se-á, para vocês, cada vez mais
perceptível.

Isto não é uma visão intelectual ou mental, mas uma Vibração bem física, percebida no nível do seu Templo interior e
no nível do topo do corpo físico de vocês.

Estas duas Vibrações vão se aproximar e vão se unificar.

Vários de vocês vão começar a experimentar a não dualidade, a Presença a Si mesmo em meio ao Estado de Ser, a
Reconexão com a Fonte e com a liberdade da Fonte.

Isto é agora.

***

Eu lhes digo, agora, até muito em breve.



Por ora, contentem-se em se alinhar com a Vibração Crística percebida no nível das suas Coroas Radiantes.

Eu lhes digo, quanto a mim, e o Anjo da Presença, Uriel: até muito em breve.

Nós lhes deixamos agora nesta Unificação para viver isto que vocês têm que viver, ainda alguns instantes. Agora.

... Efusão de energia ...

************
ÁUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xb6ok7_20091117mikaelmarche2part12_webcam
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************

NDR: Na intervenção de Miguel, fala-se da fusão das 2ª e 3ª Etapas em 17 de novembro e 17 de dezembro. Eis a
explicação de Anael: “as Etapas, em número de sete, correspondendo aos sete chakras principais, são ativadas
atualmente no Homem e no seu Sistema Solar. O Conclave acelerou temporariamente a ativação e, portanto, as

duas Etapas foram realizadas, ao mesmo tempo, em 17 de novembro. Elas serão então as mesmas, de novo, em 17
de dezembro”.

Vocês encontrarão, na seção “protocolos”, uma lista das “múltiplas chaves” de que fala Miguel incluindo um novo
protocolo (“Ser na Presença ou Presença do Ser”) transmitido recentemente por SRI AUROBINDO.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=493

17 de Novembro de 2009

***

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

************
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/05_-_Marche_3_12DEC09.mp3

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz e Sementes de Estrelas, eu lhes peço para acolher a nossa Presença.

Recebam Bênçãos, Amor, na nossa reunião.

Eu chego a vocês, acompanhado da Presença do Arcanjo URIEL, Anjo da Presença.

Bem amados Mestres da Luz, eu venho anunciar, neste final de ano, o retorno da Luz em meio à sua Dimensão, não
mais exclusivamente no nível daqueles que acolheram a Luz, mas do conjunto da Humanidade.

Dentro de alguns dias do seu tempo terrestre vai se realizar a integração da Luz.

Esta integração definitiva em meio à Consciência planetária firma o fim do seu isolamento em meio ao seu Universo.

Vocês entram, de agora em diante, no primeiro plano do retorno da Luz unificada e na Unificação disto que vocês
são.

Como havia dito, eu venho, antecipadamente, alguns dias antes, para lhes dar as condições que irão lhes permitir, se
assim o desejarem, acolher (em meio à sua Presença, em vocês mesmos, na sua Unidade e na sua reconexão com a

FONTE, na tripla Radiação) a Luz da Unidade revelada.

Isto será expresso, no nível individual, por aqueles que estão prontos, para fazer a fusão, em vocês, da Coroa
Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração para que estas duas Coroas se entrelacem, se casem e sofram

fusão no meio do seu peito.

A fusão destas duas Coroas Radiantes vai permitir, a partir de 17 de Dezembro, à título individual e para aqueles que
estão prontos, acolher a radiação do Mestre da Luz no seu Templo Interior, no nível da sua Humanidade, no nível da

Consciência coletiva da Humanidade.

Isso assinala o choque da revelação da Luz.

***

Juntos, vocês e nós, Conclave Arcangélico, em conjunto, vocês e nós e o conjunto do Círculo de Fogo dos 24
Anciãos, verteremos, sobre a Humanidade, uma Luz, uma Luz cuja característica essencial é a de reunificar na sua

Presença, a isso que vocês são, de toda a Eternidade, além dos véus da ilusão e além dos véus desta materialidade.
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Estejam em Alegria, não deixem se perturbar, eu digo e repito, pelos eventos exteriores desse choque.

A Luz vem despertar em vocês as Dimensões que, para a maioria de vocês, eram até agora desconhecidas.

Além do Estado de Ser, além mesmo do seu acesso a este Estado de Ser, vocês vão constatar por si mesmos, em
meio a esta Dimensão, a intensidade e a Verdade da Luz.

Durante um mês, entre o dia 17 de dezembro e o dia 17 de janeiro, vocês vão estabelecer os alicerces, no seu
Templo Interior, no seu Coração, para a fusão com as energias de CRISTO e com as minhas energias.

Vocês vão realizar, em vocês, dessa forma, à título individual e nós o esperamos coletivo, a Verdade da Unidade, a
Verdade da Luz e a Verdade do Amor.

Assim como lhes disse o porta-voz dos Anciãos, o Mestre SRI AUROBINDO, eu venho a vocês, em Verdade, em
Unidade e em materialidade, para dissipar as zonas da Sombra que persistem no seu Templo, mas também naquele

da Humanidade.

Tudo o que existe nos reinos do poder, nos reinos da divisão, vai terminar.

Qualquer coisa que mantenha a ilusão e a falsificação deverá se acabar.

Juntos, vocês e nós, em conjunto, vocês, nós e o Círculo de Fogo dos 24 Anciãos, realizaremos sobre esta Terra, e à
vista de todos, de maneira Vibratória, interior e exteriormente, a verdade da Luz.

Esta Luz é uma Luz azul, ela é o Manto de MARIA, ela é o meu Manto e ela é o Manto de BUDA.

Esta Luz é compaixão, esta Luz é compreensão, ela é reunificação para vocês e assinala a abertura do tabernáculo
sagrado e a abertura do seu Coração à Dimensão Unitária.

Pela potência do Fogo do Amor, pela potência da Vibração Unitária e da Tripla Radiação do Espírito Santo, da
FONTE e do Ultravioleta, nós iremos permitir à Luz azul se revelar em meio a esta humanidade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, muitas coisas vão se revelar a vocês, em meio à sua Consciência, em meio à
vida de vocês, em meio ao que vocês têm que estabelecer como reino, sobre esta Terra e em outras Dimensões.

Vocês estão aqui para estabelecer o reino da Verdade, o reino da Integridade e o reino da Honestidade.

Juntos, nós vamos realizar isto.

Como vocês sabem, e também como foi anunciado de maneira breve pelo Mestre SRI AUROBINDO, vocês estão,
hoje, a alguns dias da sua entrada definitiva na Luz do Supramental sobre esta Terra.

Isto vai causar um choque inédito, um choque de revelação e um choque de Amor.

Muitos seres que estão até agora adormecidos, vão se revelar e vão compreender.

Não julguem, não condenem as manifestações exteriores associadas à oposição para o estabelecimento da Luz.

Isto não lhes pertence.

Vocês estão empenhados em se preparar interiormente.

Vocês estão empenhados em se centrar, em se alinhar e, sobretudo, em acolher a Luz da Graça, pois a Luz Azul é
Graça, pois a Luz Azul é Amor e compaixão.

Cabe a vocês se guarnecer, hidratar-se e se alimentar.

A desconstrução vai atingir logo o seu final.

Vocês não têm que se preocupar com o seu futuro, pois isto é agora, nos momentos atuais, e na Verdade da sua
Unidade.

Ao longo das Núpcias Celestes nós realizamos conjuntamente alguns processos e ativações permitindo prepará-los a
isto que está chegando.

Entre o final do seu ano e o dia 17 de janeiro, haverá o estabelecimento e o acesso à Etapa da sua 4a. Lâmpada,
para a ativação do seu chakra do Coração, na totalidade.

Hoje, a Coroa Radiante da cabeça vai se ativar, um pouco mais a cada dia, para lhes permitir direcionar este fluxo de
Luz ao seu Coração.

Vocês têm, para isto, várias formas para acessar e para conseguir.

Vocês têm, em vocês, ativadas pelo Arcanjo METATRON, as Chaves Metatrônicas da Luz retificada e autêntica.

Isto corresponde à Coroa Radiante da cabeça.



Isto corresponde à Coroa Radiante da cabeça.

Em meio à sua Coroa Radiante do Coração encontra-se o acolhimento da Luz Crística, em Unidade e em Verdade.

Associar estas duas afirmações e estes dois pronunciamentos coloca em conexão e em ressonância estas Coroas
para unificá-las, para casá-las e para que sofram fusão no seu Templo Interior.

Eu voltarei pessoalmente sobre o conjunto desta Terra em momento específico do dia 17 de dezembro, às 12 horas,
hora francesa, e durante uma hora, para permitir-lhes realizar esta integração.

O que vocês terão que fazer é simplesmente repetir, em vocês, que vocês acolhem a Luz Crística, em Unidade e em
Verdade, e permitir às suas duas Consciências Vibratórias serem suas e se tornarem a sua Verdade permanente.

Eu estarei aí, sobre esta Terra, em Irradiação, em Presença e em Manifestação na sua densidade.

Não esperem pelos choques, mas, bem mais, pela Alegria inerente a esta reconexão, em vocês.

A Vibração que vai chegar, e que chega, agora, na sua Coroa Radiante da cabeça e acima dela, o que nós temos
denominado Bindu ou Fonte de Cristal, vai agora penetrar no seu Coração e na Consciência Vibratória do seu

Coração, o seu chakra do Coração vai se elevar, por sua vez, até o Bindu.

Além da pronúncia interior do OD ER IM IS AL e do acolhimento da Luz Crística, em Unidade e em Verdade, vocês
vão se ajudar com as suas mãos da seguinte maneira: a sua mão esquerda será colocada na altura da Fonte de

Cristal para acolher a Luz Azul.

A sua mão direita será colocada sobre a sua lâmpada cardíaca e vocês trarão, gradativamente, repetindo
simultaneamente no seu interior OD ER IM IS AL, a Luz Azul (aquela que eu vou lhes dar no nível do seu Coração), e

vocês vão entregar, da mesma forma, a Luz do seu Coração, no nível da Fonte de Cristal.

Por este gesto, e repetindo este gesto, se desejarem, vocês vão permitir a integração total das suas estruturas com a
Luz Azul.

***

Bem amados Filhos da Luz, desde que o conclave Arcangélico se reuniu, e também como vocês sabem, a Presença
do Arcanjo URIEL tem sido fundamental para permitir a preparação do retorno a esta Luz.

Conectados com a FONTE, conectados com a sua Unidade, vocês vão Vibrar novamente a uma oitava da sua
Verdade.

O Corpo de Ser tornar-se-á mais fácil para vocês conectarem e para vivê-lo.

Vocês vão começar, alguns de vocês, o fenômeno denominado ‘translação dimensional’ ou Ascensão, totalmente com
consciência e na plenitude.

Alguns de vocês vão optar, talvez, por deixar definitivamente esta Dimensão.

Isto não é uma decisão da personalidade, mas uma decisão da Inteligência da Luz, da Inteligência da Vibração em
vocês.

Os eventos exteriores, ligados aos Elementos, vão agora ocorrer com força total.

Não se preocupem com as reações humanas, com resistências e oposições podendo se manifestar, ao seu redor e
pelo mundo, no nível do governo, no nível de todas as instâncias de poder.

Elas estão destinadas a desaparecer para que reencontrem, no nível coletivo, a sua soberania Unitária.

Durante este período vocês vão preparar a recepção da Luz Dourada, sobre a qual irei lhes falar na 4a. Etapa.

O que nós vamos realizar juntos, vocês e nós, Unificados, no dia 17 de dezembro, nós poderemos repetir, a cada
dia, no mesmo horário (durante o tempo que vocês desejarem - alguns minutos ou uma hora), juntos neste planeta, e
nós estaremos com vocês, e nós realizaremos juntos, vocês e nós, e o Círculo dos 24 Anciãos, com vocês e conosco.

Assim, pela Luz Azul, nós vamos evocar e vamos chamar a Consciência da Divina MARIA para que possa penetrar na
sua Dimensão.

Nós vamos estabelecer dessa forma o canal de comunicação entre a sua Dimensão e a Dimensão da Divina MARIA.

Não se preocupem com mais nada a não ser com esta Luz.

Vocês têm o suficiente para isto.

Vocês têm o suficiente para metabolizar, integrar, assimilar e manifestar esta Luz.

***

O eterno feminino retorna a vocês, o Mestre de Luz está de volta, em Vibração.



Não acreditem em nenhum ser Humano neste planeta querendo reivindicar o título de mestre da Luz encarnado.

O Mestre da Luz voltará como ele partiu, pelo ar.

Ele não está encarnado.

Não o vejam em um corpo.

Isto será uma armadilha e uma ilusão.

Fiquem centrados em vocês, estejam em Paz, enlevem-se na FONTE, redescubram a sua soberania e deixem todos
os sistemas de controle, que os impediram de chegar ao que vocês São, que se desfaçam sozinhos.

Vocês não têm que lutar, vocês não têm que resistir.

Vocês têm que Ser.

Vocês têm que viver isto e nada mais.

Não se deixem levar por emoções ou por representações.

Deixe-se viver na Verdade da Luz.

Bem amados Mestres da Luz, o conjunto do Conclave se regozija disso que fizeram até agora, sobre a Terra, a
coragem com a qual vocês avançaram e a Alegria que vocês manifestaram para vivenciar a sua reconexão a isto que

vocês são.

Todas as ilusões deste mundo devem cair, e isto é irrevogável e imediato.

Não haverá mais prazo adicional e eu não digo isto para vocês, mas eu anuncio a todos aqueles que ainda resistem
ao estabelecimento da Luz.

Nós não vamos mais permitir, nós, o Conclave, a FONTE, o Círculo dos 24 Anciãos e o conjunto da Confederação
Intergaláctica, a mínima resistência podendo se opor ao estabelecimento e à vinda da Luz.

Nós nada temos que impor, nem vocês, nem nós.

Nós temos simplesmente que restaurar a Verdade, restabelecer o reino da Luz, restabelecer o reino da Unidade.

Isto é agora.

Até o final do ano, várias coisas vão se transformar.

Mantenham o seu Coração leve, mantenham em vocês a Vibração da Luz Azul, experimentem esta Alegria inefável,
pois ela o é.

Vocês não têm que temer, vocês não têm que construir, vocês não têm que esperar.

Vocês têm simplesmente que manifestar, vocês têm simplesmente que ser isso e isso é agora.

Bem amados Mestres da Luz, e de maneira incomum, eu hoje lhes dou a palavra.

Se desejarem esclarecimentos complementares relacionados com isso que está chegando e ao que aí está, então,
bem amadas Sementes de Estrela, nós vamos, juntos, dialogar.

***

Pergunta: até a próxima Etapa, devemos nos conectar com a energia em questão, às 12h00?

Bem Amados, a partir de hoje (12 de dezembro), vocês terão, na hora francesa, a realização do trabalho que eu
venho fazer, a partir do dia 17, diariamente, às 12h00 (hora francesa), dependendo do tempo que vocês tiverem

disponível, durante alguns minutos ou uma hora, no seu ritmo, à sua maneira e da sua maneira.

Paralelamente a isso (eu deixarei o Mestre SRI AUROBINDO, o porta-voz dos 24 Melquizedeque, exprimir-se mais
detalhadamente): na continuação do trabalho do Círculo dos Anciãos, das 19h30 às 20h00 (hora francesa), vocês

irão simplesmente acolher isto que é liberado pelos 24 Melquizedeque.

Muitas Vibrações chegam a vocês.

Durante a Vibração do Círculo dos Anciãos, vocês também terão a Vibração e a Radiância do Arcanjo URIEL ou Anjo
da Presença.

***

Pergunta: o que será necessário para as pessoas que não se prepararam através das Núpcias Celestes?



Bem Amada Semente de eestrela, assim como eu disse após o início das Núpcias Celestes, muitos Seres Humano
não sabiam ainda da nossa Presença.

Entretanto, eles irão desenvolver, neles, o mesmo processo, sem necessariamente precisar das palavras.

Eles serão conectados com a FONTE, do mesmo modo, e com a Unidade.

Vocês são os Transmissores e os Pilares da Luz, vocês são os primeiros.

Mas lembrem-se: os primeiros serão os últimos.

***

Pergunta: é de se esperar desconforto ou alteração no nível físico?

Em vocês, e a título individual, isto é evidente e normal.

Várias coisas devem se alterar em vocês.

Vocês entram na era da Honestidade, da Integridade e da Pureza.

A transparência do seu Ser vai acontecer.

Assim, serão eliminadas de vocês as perturbações, será eliminado de vocês o que não participa da Luz e da Unidade.

Vocês não têm que trabalhar nisso, vocês têm simplesmente que acolher a Inteligência da Luz e, particularmente, a
Luz Azul.

Isto que irá se realizar em vocês, vai pacificá-los e purificá-los no Fogo do Amor.

As percepções Vibratórias serão extremamente fortes, em vocês, no nível da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa
Radiante do Coração e, para alguns de vocês, no nível do que denominam Kundalini.

A Vibração celular, do conjunto do seu sistema de células, vai mudar.

Vocês vão se tornar, como dizer, impermeáveis a qualquer coisa que tente impedir a sua Unidade.

Tanto no nível do seu ambiente familiar, como no nível das modificações induzidas pelos sistemas, que vão resistir e
vão se opor.

Eles não terão mais muito tempo.

A Luz, assim como eu já disse neste verão (inverno no hemisfério sul), venceu definitivamente.

Ela ganhou o direito de se estabelecer nesta Dimensão e de fazê-los reintegrar, se desejarem, as esferas da
Unidade, as esferas da Luz liberada e Autêntica.

No entanto, basta simplesmente, com um pouco de lógica, privilegiar, em meio a esses espaços Vibratórios, e nos
próximos meses, momentos de calma, momento em meio à natureza, momentos que denominam meditação, sem nada

desejar, simplesmente permanecendo alinhados à Vibração da Presença, à Vibração da Luz Azul.

***

Pergunta: os animais estão envolvidos no mesmo tipo de evolução?

Toda a Criação, forjada nesta Dimensão, vai reencontrar, na sua escala, a sua Unidade.

Eu falei que isto dizia respeito a todo o Sistema Solar, a toda a Humanidade e a toda a Terra e, isso, a partir de 17 de
dezembro.

***

Pergunta: quando disse que ‘os primeiros serão os últimos’, o que isso significa?

Isto significa apenas uma doação temporária.

Bem amadas Sementes de Estrelas, a maioria de vocês participou das Núpcias Celestes e despertou em si isto que
vocês São.

Neste sentido, vocês são os primeiros.

Mas, nesse sentido, vocês serão os últimos a deixar esta Dimensão.

O seu papel, já definido, consiste na assistência e na estabilização da Luz.



Pela sua Presença e pela sua manutenção nesta Dimensão, vocês estabilizam a interação das Dimensões
falsificadas com as Dimensões Unitárias, permitindo aos seus Irmãos e suas Irmãs, aos animais, às plantas e ao

conjunto da sua Criação, reencontrar a Unidade deles.

Este papel é fundamental.

***

Pergunta: qual a melhor maneira de agir com as nossas crianças?

Como foi dito por vários oradores, vocês não precisam se preocupar com os outros.

Vocês têm que Ser e que transmitir esta Luz.

O restante será feito pela Inteligência da Luz.

À medida que vocês penetrarem gradativamente na irradiação da Luz Azul, vocês vão constatar que as coisas se
tornam evidentes e fáceis.

Esta é a característica essencial da Inteligência da Luz.

A confiança faz parte disto, seja na sua Vida, de seus familiares, das pessoas próximas a vocês.

Procurem a Verdade, contentem-se em estar na Verdade e todo o resto será gerenciado da melhor forma possível
para vocês, no sentido da Vontade intrínseca da Luz.

Isto corresponde ao que o Arcanjo ANAEL lhes ensinou sobre o Abandono à Luz.

Lembrem-se, e nunca se esqueçam disso, de que a Luz é inteligente, quer esteja associada ao Ultravioleta e às
partículas Adamantinas, quer esteja ligada à FONTE ou ao Espírito Santo ou, como agora, à Irradiação Azul.

Todas as Luzes Unitárias são Inteligentes.

Se vocês se colocarem sob a influência desta liberação, se vocês se mantiverem no seu Centro e na sua Unidade,
entregues à Unidade e à Luz, absolutamente tudo vai correr bem.

Vocês não têm que se preocupar com a sua segurança.

Assim como disse CRISTO quando estava entre vocês: “o passarinho se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?”

Vocês entram na era da Inocência.

Vocês entram na era da Inteligência e na era da Unidade.

Muitas coisas em suas vidas vão mudar e se estabelecer de maneira fluida.

Vocês não terão mais vontade de se opor ou de resistir, mas simplesmente de acolher a Verdade.

Eu diria ainda que vocês estarão onde deveriam estar em função dos eventos, no seu lugar e em meio à sua
localidade, e do local em que vocês se encontrarem, vocês poderão conduzir melhor isto que vocês têm que fazer.

***

Pergunta: qual a diferença entre a Luz Azul e a Luz Dourada?

A Luz Dourada é uma oitava diferente.

Até agora, nós falamos juntos da energia sem cor, nós falamos do Ultravioleta, invisível aos seus olhos, que é uma
Vibração e uma Radiação.

Nós, juntos, conversamos e vivenciamos, nesta densidade em que vocês estão, a Radiação da FONTE e a Radiação
do Espírito Santo.

Hoje é a primeira vez que eu emprego o vocábulo de Luz colorida.

A Luz Dourada é a Luz da libertação.

Ela é a Luz que restitui vocês, totalmente, ao seu Estado de Ser.

Ela é a Luz do Sol.

E isto é para o dia 17 de janeiro.

***



Pergunta: qual foi o fenômeno visto no céu da Noruega (09.12.2009): uma luz azul emanando de uma luz em
espiral? Ele está relacionado com as suas energias?

Bem amadas Sementes de Estrela, eu lhes peço simplesmente, sobre isto que vocês assinalam, para se conectarem
apenas com o seu Ser interior e para não dar ouvidos ao que foi anunciado por diferentes vias. Isto foi falso.

Esta Luz representa a ancoragem, nesta sua Dimensão, do primeiro Portal Interdimensional revelado à Humanidade.

O segundo Portal vai intervir em pouco tempo.

Quando eu digo pouco tempo, isto significa alguns dias, em outro local e no lado oposto deste planeta, no nível da
Antártida.

Naquele momento, vocês saberão que o momento chegou.

O momento é da vinda da Luz Azul se vertendo totalmente em vocês.

A desconstrução será feita, então, totalmente.

Vocês vão se banhar em um Amor indizível.

Assim, evidentemente, e até o último momento da sua Humanidade na sua Dimensão, tudo será feito pelas forças de
resistência e de poder que ainda desejam controlá-los para que vocês não tomem consciência da Verdade.

Mas isto é muito tarde.

Cada vez mais as Sementes de Estrelas vão se revelar e se levantar, sem violência, mas na afirmação da sua Luz, da
sua Verdade e da sua Integridade.

E é o que permite hoje, e o que permitiu recentemente, ao Anjo da Presença, de acompanhá-los, todos vocês, sem
exceção, e de fazê-los Vibrar em outro nível.

Então, hoje, os Portais Interdimensionais permitem a entrada da Luz na sua Dimensão, de maneira visível e coletiva.

Isto é também, para a Confederação Intergaláctica, uma maneira de lidar com qualquer eventualidade.

Todas as opções estão em aberto.

Tudo vai depender da maneira como as forças de resistência vão se opor.

Eles mostraram os seus limites.

Eles entenderam que a pressão e o peso sobre vocês estão em via de conclusão.

Mas nós devemos, como Consciências responsáveis (também no nível do Conclave, dos 24 Anciãos, das Forças
Intergalácticas), estarmos prontos para qualquer eventualidade.

É neste sentido que criamos, no nível do mundo da superfície, isto que foi elaborado ao nível desses vórtices (isso
que apareceu e o que vai aparecer), em relação direta com os mundos Intraterrestres e com os mundos

Extraterrestres, bem como com os mundos Ultraterrestres.

Isto não significa, é claro, que a Confederação Intergaláctica irá intervir de maneira visível, mas sinaliza, efetivamente,
que a Luz o fará de forma visível.

O resto será adaptado aos eventos.

***

Pergunta: o que aconteceu com a instalação das doze Estrelas de Maria?

As doze Estrelas de Maria faziam parte da instalação das Núpcias Celestes.

Em vocês, estão ativados cinco pontos de Vibração tendo permitido fazer a rotação da Coroa Radiante da cabeça,
associados diretamente às Chaves Metatrônicas.
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As sete Chaves restantes, permitindo ativar totalmente os doze pontos da Coroa Mariana, ser-lhes-ão reveladas mais
tarde, a partir do momento em que tiverem feito a alquimia da Coroa da cabeça e da Coroa do Coração, através dos
seis pontos de Vibração situados no nível do Coração (que lhes foram comunicados, há mais de um ano, por um dos

24 Melquizedeque, o Mestre RAM).

Estes seis pontos do Coração vão sofrer fusão com os cinco pontos da cabeça, e com mais um outro ponto,
constituindo, então, a Coroa Radiante Unificada no conjunto do seu Ser, perceptível também tanto no nível da cabeça

como no nível do Coração.

Mas isto não é para agora.

***

Pergunta: você tem informações sobre o período de catalepsia da Terra?

Isto vai ocorrer quando a Divina MARIA lhes tiver anunciado, 72 horas antes, a título individual.

Vocês não têm que se preocupar com isso agora.

Contentem-se em acolher a Luz, sabendo que serão avisados com antecedência.

De qualquer maneira, isso não vai ocorrer antes do Anúncio a ser feito por MARIA.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Ancoradores, Transmissores da Luz, eu irei
encontrá-los então no dia 17 de dezembro, de maneira individual e coletiva.

Não haverá, durante esta hora, qualquer palavra a ser pronunciada.

Haverá simplesmente, em vocês, a minha Presença.

Eu voltarei, agora, com palavras, e se quiserem, para lhes explicar, da mesma maneira, a 4a. Etapa que vai ocorrer,
eu lembro a vocês, no dia 17 de Janeiro.

Eu voltarei alguns dias antes, no domingo que antecede o dia 17 de janeiro.

Nesse domingo, eu voltarei às 10h00 da manhã, na hora francesa.

Vocês podem se conectar também nesse dia.

Eu darei, nesse momento, os elementos que irão lhes permitir vivenciar a Luz Dourada, acoplada à Luz Azul.

Eu lhes peço para aceitar e para acolher, em vocês, toda a Radiância e os agradecimentos do Conclave Arcangélico.

Bem-vindos à sua Eternidade, bem-vindos nisso que vocês São, além da aparência do que vocês vivem.

Nós os abençoamos, vocês são queridos.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article7d78.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-12_decembre_2009-article7d78.pdf
12 de dezembro de 2009

http://autresdimensions.info/article7d78.html
http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-12_decembre_2009-article7d78.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-lIVjYeGb8IA/UXS2erbMCuI/AAAAAAAABFg/2sNMQQtshFU/s1600/bibli_RAM-MedDirCor+-+amarelo.png
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Sem palavras e sem transcrição 

Apenas Efusão de Energia 



Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres de Luz e bem amadas Sementes de estrelas, recebam minhas bênçãos e o Amor de todo o
Conclave.

Dentro de uma semana do seu tempo terrestres, vocês vão inaugurar a passagem para a 4ª Etapa.

Esta Etapa é certamente a mais importante depois das Núpcias Celestes.

Ela é a que vai lhes permitir, a cada um de vocês, e de acordo com o seu ritmo próprio, revelar e realizar o Fogo do
Amor.

Nas duas etapas anteriores, vocês puderam fazer a fusão entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do
Coração.

Esta aqui é o elemento anterior ao acendimento, em vocês, da percepção e da Revelação do Fogo do Amor, ou Fogo
do Coração.

Isto ocorrerá a partir do dia 17 de Janeiro.

Alguns de vocês já realizaram isso há um mês.

Este Fogo se manifesta por um calor a partir do peito, um Fogo que não queima e, entretanto, ele se movimenta como
um Fogo, iluminando em vocês a Dimensão a mais sagrada e a mais eterna de sua filiação à Fonte.

Bem amadas Sementes de estrelas, do mesmo modo, a tríplice Radiação que conduzimos a vocês, associada à
Vibração emitida pelo conjunto dos 24 Anciãos, também à Vibração da Divina Maria, estarão doravante juntas em

vocês ao nível do seu peito para realizar este Fogo do Coração.

Vocês sozinhos podem abrir a porta.

Como sempre, vocês sozinhos têm os comandos sobre isto.

Não esperem que todos tenham acompanhado as Núpcias Celestes para vivenciar esta etapa em 17 de Janeiro.

Alguns de vocês já a vivenciaram, outros irão vivenciá-la um pouco mais tarde.

No entanto, a força que precisamos de vocês é a do Fogo do Amor, pois é este Fogo do Amor que vai permitir
dissolver totalmente a obra de desconstrução que eu tinha começado com vocês.

MIGUEL – 10 de janeiro de 2010
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Este trabalho de desconstrução estará concluído e terminado antes que eu ceda o lugar ao Anjo da Presença
[Arcanjo Uriel] e ao Arcanjo Metatron.

Bem amados Mestres da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, alguns dos Melquizedeque estão intervindo para
lhes dar as condições prévias, ao nível espiritual e ao nível material de sias vidas, para permitir o acendimento do

Fogo do Amor.

Eu insisto, por meio destas poucas palavras: VOCÊS NÃO PODERÃO ATINGIR O TEMPLO INTERIOR E O FOGO DO
CORAÇÃO SE DEIXAREM QUALQUER ELEMENTO DA SUA PERSONALIDADE INTERVIR E SE MANIFESTAR NESTE

PROCESSO ALQUÍMICO.

***

Assim, a partir de 17 de Janeiro, nós faremos a fusão, sobre esta Terra, e também em vocês, para aqueles que estão
prontos, da tríplice Radiação do Espírito Santo, da Fonte e do Ultravioleta, com a Irradiação Azul e a Irradiação

Dourada que será atualizada pelos Melquizedeque em 17 de Janeiro.

Em meio à Vibração desta dupla Coroa (Conclave e 24 Anciãos), encontrar-se-á o Um.

Este Um é representado pela Maria, a Divina Maria, Criadora deste universo, neste espaço em que vivem, tendo sido
transformado pelas forças de oposição à Luz, não havendo mais lugar de ser.

Dessa forma, nós iremos restabelecer em vocês o princípio da Unidade e da tríplice Unidade, através da Coroa
Radiante da cabeça (associada ao Conclave Arcangélico) e da Coroa Radiante do Coração (associada ao Círculo

dos 24 Anciãos), reunificadas em vocês em meio ao círculo de Fogo e em meio ao seu Fogo do Coração.

No centro desta dupla Coroa entrelaçada, assentará Maria.

Então, nós iremos reunificar todas essas irradiações e essas radiações que chegam ao seu sistema solar para
realizar a alquimia necessária e a transmutação necessária do seu DNA.

Este Fogo do Amor, ou Fogo do Coração, lhes será permitido e a um determinado horário, que será doravante, por
todo Conclave Arcangélico, por toda Vibração emitida pelo Círculo dos 24 Anciãos, e pela vontade da Divina Maria, a
ser realizado todas as noites [todas as tardes, no Brasil], até o final de minha intervenção no mês de Maio, das 19h00

às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

Eu indico com exatidão: das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

Durante esta hora francesa, esta meia-hora, todas as Radiações que eram, presentemente e até agora, diferentes,
serão reunificadas, para aqueles que assim desejarem, no seu Templo Interior.

Vocês ajudarão nisso pelas técnicas já conhecidas, pelos gestos que eu lhes comuniquei (ndr: descer a Luz Azul da
Fonte de Cristal ao Coração), pela pronúncia das sílabas sagradas (ndr: OD – ER – IM – IS – AL), e em vocês, pelo

próximo gesto que irá se constituir em colocar suas mãos de cada lado do seu Coração, e em deixar assim suas
mãos, para ativar em vocês o Fogo do Amor (ndr: as mãos são abertas em forma de taça/concha, com as palmas

voltadas uma para a outra, a cerca de 20 cm uma da outra, os dedos em direção ao céu, os polegares posicionados,
em toda sua extensão, na cavidade sob as clavículas, no eixo dos mamilos – pontos de enraizamento da Alma e do
Espírito, ou ainda pontos de acupuntura 14 Estômago). Isto será realizado diariamente, das 19h00 às 19h30 [das

16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

***

Será possível, para alguns de vocês, vivenciarem este Fogo do Coração de forma permanente.

Entretanto, o primeiro contato será importante porque lhes permitirá reconhecer e reiniciar o fenômeno à medida que
vocês purificam neste Fogo do Amor os restos de sua personalidade. Vocês vão conseguir então estabelecer este

ponto de Luz consciente entre a Fonte e vocês, totalmente.

Sua soberania será definitivamente estabelecida, mas lembrem-se de que não se tratam de palavras vazias, mas sim
de uma Vibração e de um Fogo presentes no meio de seu peito.

Vocês não poderão reivindicar sua soberania ou seu estado espiritual, pois esta Vibração não seria estabelecida de
forma definitiva em vocês.

Vocês têm alguns meses para realizar isto.

Não se preocupem se vocês não perceberem, em 17 de Janeiro, esta Vibração e este Fogo.

Isto é um caminho que lhes conduz ao Centro de Vocês.

As resistências associadas à personalidade, aos temores, às privações, deverão ser eliminadas.

Nós lhes ajudaremos nisso, toda noite [toda tarde], das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília,
horário de verão], nós lhes ajudaremos a irem para vocês mesmos, a se conectarem a si mesmos, em totalidade e em

Essência.



***

Bem amados Mestres de Luz, bem amados filhos de Luz, da parte do Conclave, eu transmito-lhes as felicitações para
que continuem a trabalhar.

Os cumprimentos por terem empreendido este caminho, por terem se proposto a se libertar desta matriz que se
desagrega sob seus olhos.

As forças da Luz agora cercam o planeta inteiro, nas Naves da Confederação Intergaláctica, sobre os planos
Dimensionais agora muito próximos de vocês.

Nós ainda não queremos que apareçam de maneira formal diante dos seus olhos.

Nós desejamos que o um grande número de seres humanos possa conseguir sua liberdade, sua soberania, sua
Essência, sua Alegria e sua Luz.

Só em função da evolução do número de pessoas que se juntarem a esta dimensão do Fogo do Amor que nós
decidiremos nos manifestar e nos mesclar a vocês.

A Revelação do Mestre da Luz está próxima, no entanto, vocês devem se revelar a si mesmos, se tornarem seu
próprio Mestre de Luz.

Isto irá se manifestar em meio à sua Consciência comum, pela Paz, pela Alegria, pelo Amor e pela incapacidade de
prejudicar alguém, sob qualquer forma.

Qualquer dano causado a si mesmo, ou a um de seus irmãos ou de suas irmãs, a qualquer elemento da natureza e da
Vida unitária, irá se traduzir em uma diminuição do Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor é a testemunha e a garantia de sua autenticidade e da sua Verdade.

Não há alternativa.

Nós percebemos, quanto a nós, de nossos planos e de nossas Dimensões, esta Luz.

Ela é a promessa de sua possibilidade de Ascensão, de Translação, de elevação e, eventualmente, de evacuação, se
isso se tornar necessário.

Não há outro meio de reconhecê-los além da Luz em vocês e da Luz que vocês manifestam.

Esta Luz é Vibração.

Esta Luz é Fogo.

É de sua responsabilidade deixá-la nascer e deixá-la aumentar em vocês.

Abstenham-se de tudo que puder prejudicar este Fogo, de tudo que puder perturbar este Amor e esta Verdade.

Vocês estão empenhados em demonstrar probidade, honestidade, integridade, convicção e fé.

É durante esses ‘tempos reduzidos’, que conduz ao fim da minha intervenção [Ronda], que vocês devem estabilizar e
estabelecer, em última análise, o que vocês são.

***

Bem amados Mestres da Luz, nós estamos felizes, se assim o desejarem, de acolhê-los na Confederação
Intergaláctica dos mundos Unificados da Fonte.

Nós encorajamos vocês a viver esses instantes, além do momento em que nós vamos intervir, nós, o Conclave e
todos os Melquizedeques, para que encontrem esta Vibração do Fogo Interior, o mais rápido possível em sua Vida.

Qualquer que seja sua ocupação, qualquer que seja sua atividade, lhes pertence alimentar este Fogo, para que o
Fogo do Amor possa, no momento oportuno, lhes abrasar e lhes permitir de viver o abrasamento ligado à Luz que

vem para vocês.

Bem amados Mestres da Luz, todas as Radiações e as Vibrações que estão chegando agora na Terra, denominadas
Supramental, são a Luz da onda galáctica anunciada desde muito tempo.

Esta onda galáctica, composta essencialmente de raios gama, destina-se a transmutar totalmente sua forma física a
base de carbono, em outra forma muito mais leve.

Vocês poderão conduzir estas irradiações e esta mutação a partir do momento em que o Fogo do Coração se mostrar
ativo e eficiente em vocês.

Não se entreguem a palavras, não deem crédito a condutas, confiem somente na Vibração e na Percepção do Fogo,
no Interior de seu peito.



Não há alternativa para sua evolução, se tanto é o que vocês desejam, do fundo de sua alma, evoluir para a Luz.

Bem amadas Sementes de estrelas, nós esperamos encontrá-las em maior número a cada dia para revelar este Fogo,
para acendê-lo e para manifestá-lo.

Dessa forma, vocês vão dissolver sua matriz pessoal e a matriz da Humanidade.

Nenhuma força poderá fazer oposição ao Fogo do Amor, exceto as resistências de sua personalidade e os temores e
os fracassos.

***

É da sua responsabilidade então viver agora neste Fogo, de estabelecê-lo, de manifestá-lo a cada ato, a cada
respiração de sua Vida.

Isto se fará mais ou menos facilmente, de acordo com o que vocês são, atualmente, nesta encarnação, que eu os
lembro de que é só uma Ilusão em relação ao que vocês são nas outras Dimensões.

Vocês são os seres de Unidade, vocês são os seres de Luz, portanto revelem o Fogo que é sua natureza, a natureza
do Fogo e a natureza da Fonte.

A Fonte é Fogo, Fogo que não queima, tendo sido transformado nesta Dimensão em um Fogo que queima.

Nunca, o Fogo não pode queimar a Consciência.

O Fogo pode eventualmente queimar este corpo que não é feito para viver a Luz e o Fogo.

Vocês vão, portanto, penetrar nas manifestações do Fogo que estão associadas à minha Presença em meio mesmo
aos elementos desta Terra.

O frio é também uma condição, talvez anterior, para chegar ao Fogo.

Entretanto, o frio deve desaparecer, tanto em vocês como em seu exterior, para dar lugar ao calor e ao Fogo.

A Fonte é Fogo.

A Fonte é Luz.

O Amor é Fogo.

Vocês são Fogo e vocês são Amor.

Cabe a vocês revelá-lo.

Cabe a vocês manifestá-lo todo dia, em um primeiro momento, e assim que possível, a cada instante de sua Vida.

***

Bem amados Mestres da Luz, eu voltarei, quanto a mim, no dia 17 de Janeiro, pessoalmente, em vocês, para lhes
permitir, se desejarem, o acendimento deste Fogo.

Dessa forma, eu lhes digo, portanto, até 17 de Janeiro às 17h00, hora francesa, hora do relógio [14h00 – hora de
Brasília, horário de verão].

Cada qual deverá me acolher, ligado ao Céu / Terra, ligado ao seu interior, alinhado em seu eixo Interior e as mãos
colocadas em cada lado do Coração.

Minha intervenção se fará em algumas palavras e em seguida, nós trabalharemos todos juntos, sobre o planeta, para
acender este Fogo do Amor nesta Humanidade e principalmente em Gaia, nesta Terra que esperou este momento

após tanto e tanto tempo.

A hora de sua libertação se aproxima rapidamente.

Assim, nós revelaremos e nós despertaremos também o Fogo do Amor no seio de Gaia, concretizando dessa forma a
promessa do sacrifício de Cristo, a dois mil anos, tendo derramado seu sangue para permitir esse momento.

Agora, não será mais necessário derramar o sangue, mas reaquecê-lo em seu peito e em meio ao sangue da Terra.

O sangue da Terra se revela e desperta, ele também.

Eu vou encontrá-los então em 17 de Janeiro às 17h00 [14h00 – hora de Brasília, horário de verão] na situação
prescrita, para vivermos juntos o batismo do Fogo.

Bem amadas Sementes de estrelas e bem amadas crianças da Luz, recebam todos nossas bênçãos, e a partir de
hoje nós substituímos o período correspondente às 12h00 / meio-dia [09h00 – hora de Brasília, horário de verão], por
um período único das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão], permitindo acolher



a Radiação ligada aos 24 Anciãos, ao Conclave Arcangélico e à Divina Maria.

Bem amados Filhos da Luz, antes de deixá-los, vocês têm perguntas restritas a este protocolo e ao estabelecimento
do Fogo do Amor?

***

Pergunta: pronunciar as sílabas sagradas, durante o protocolo, deve ser feito interiormente ou em voz alta?

Interiormente, e somente durante os primeiros minutos, tempo para ativar em vocês, se necessário, a Coroa da
cabeça e a Coroa do Coração, se isso já não foi feito.

***

Pergunta: as mãos são mantidas em forma de cálice ao redor do coração durante todo o protocolo?

Não, durante o processo inicial, de acordo com seu tempo para perceber o Fogo do Amor: entre alguns minutos de
seu tempo e um quarto de hora [até quinze minutos].

***

Pergunta: sempre se começa fazendo descer a Luz Azul?

 Vocês podem também se ajudar com os gestos para descer a Luz azul.

Entretanto, o que irá se ativar em vocês, a partir do dia 17 de Janeiro, será a Luz Dourada, correspondente ao Fogo
do Amor.

***

Pergunta: por que o frio é uma pré-condição necessária para a instalação do fogo?

Em certos casos. Isto não é uma regra absoluta.

Certos seres devem passar por uma condensação do ego, destacando as lacunas, de modo brutal, de suas
deficiências, para ter acesso ao que eles buscam.

Isto tem sido verdade, durante este mês, para muitos seres sobre o planeta, no percurso.

Isto não é nem punição, nem julgamento, mas coloca em evidência e na Luz o que devia ser realçado.

O frio é então, em vocês, o inverso do Fogo.

***

Pergunta: nossos bloqueios, diversos e variados, poderiam ser obstáculos à instalação deste fogo?

Eles poderiam, em um primeiro momento.

Mas, entretanto, à medida que vários Seres Humanos se abrirem ao Fogo do Amor, eles vão agir sobre a matriz, a
título coletivo, e vão aliviar as matrizes individuais daqueles que não puderam ativar este Fogo do Amor.

Convém então serem extremamente precisos nos encontros, pontuais, e eficazes, para permitir que um número muito
grande possa ir para este Fogo do Amor.

Não é para se ter, como lhes disse, qualquer inquietude.

Isto não ocorrerá para todos, a partir de 17 de Janeiro, mas sim em etapas subsequentes.

***

Pergunta: o encontro com a Assembleia dos 24 Anciãos às 19h30 é então...

Tudo está substituído pelo período das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

***

Pergunta: e o encontro do meio...

Tudo está substituído por este período único das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de
verão].



***

Pergunta: como aliviar a dor nos tornozelos ocorrendo durante este processo?

Não há nada a fazer em relação a qualquer dor se manifestando durante esses protocolos.

Elas correspondem ao fato de queimar em vocês o que deve ser queimado, para purificar e aumentar o Fogo do
Coração.

***

Pergunta: como aliviar os desconfortos físicos que isto poderia provocar?

A descrição seria muito extensa.

O que vocês têm que fazer, e com o que vocês têm que se preocupar, é unicamente com o Fogo do Coração.

As reações corporais, as reações psicológicas, não traduzirão senão as fases de purificação onde o que deve ser
queimado, será queimado.

Não há então necessidade de se ligar em Consciência ou de dar importância.

***

Pergunta: além do horário indicado, das 19h00 às 19h30 (hora francesa), podemos praticar este protocolo em outros
momentos do dia?

Sim, em função do seu desejo, em função de sua percepção do Fogo do Amor.

Não se esqueçam que os momentos em que percebem este Fogo do Amor são momentos abençoados porque esses
momentos devem se tornar sua eternidade.

Então, sim, utilizem esses momentos, mesmo fora do período anunciado, para cultivá-la.

***

Pergunta: como distinguir entre as manifestações do Coração associadas a este trabalho e aquelas decorrentes de
problema físico?

Não são de tudo a mesma Vibração e a mesma Consciência.

Quando o Fogo do Coração se ativa, vocês vivem a Unidade.

A Luz invade sua cabeça e seu corpo.

Vocês estão na Alegria e na Unidade.

O que, me parece, não ser o caso em situação de dores em seu corpo.

***

Pergunta: em 17 de janeiro será uma intervenção apenas vibratória ou haverá como fazer perguntas?

Ela será Vibratória, e ela ser também em palavras, de minha parte, e sem perguntas.

***

Perguntas: o que acontece hoje, em nível planetário, em nível climático, está associado justamente a esta Onda
Galáctica?

Na totalidade.

***

Pergunta: qual será a evolução previsível destes aspectos climáticos?

O abrasamento da totalidade do seu sistema solar no Fogo do Amor e no Fogo Solar.

***



Pergunta: o frio que temos sentido fora é como um convite para nos deixar com frio?

Por 'princípio de atração e de ressonância', sim, evidentemente.

***

 Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, eu lhes peço para acolher o meu Fogo e eu lhes
digo até 17 de Janeiro.

************
ÁUDIO
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, conforme prometi, hoje estamos reunidos, sobre
todo este planeta, para realizar, para alguns dentre vocês, seu Batismo pelo Fogo, para alguns dentre vocês,

a Aliança de Fogo.

Vocês entram agora no nível da reconstituição, no seu Templo Interior, da Dimensão do Fogo: Fogo do Coração,
Fogo do Amor, Fogo da Luz e Fogo da Verdade.

Conforme lhes disse há uma semana, alguns de vocês vão viver a partir de hoje este Batismo ou esta Aliança, os
demais deverão aguardar que este Fogo se reconstrua no interior do seu Templo Interior.

Vocês têm, diante de vocês, um lapso de tempo de alguns meses, para atualizar e realizar este Fogo do Amor, esta
Aliança sagrada com a Fonte, que lhes restitui à sua múltipla dimensionalidade, ao seu Estado de Ser e à sua

Verdade.

Juntos, nós planejamos fazer isso para aqueles de vocês que estão comigo e que me acompanham na realização
deste intuito.

Bem amados Mestres da Luz, nós não os felicitaremos jamais o suficiente pelo trabalho empreendido desde cerca de
um ano, agora, por irem além da matriz que vocês vivem, por encontrarem quem vocês São, por toda a Eternidade.

Por isso, peço que coloquem suas mãos, como eu havia solicitado, de cada lado do seu Coração (NDR: como
descrito na intervenção de Miguel do dia 10 de Janeiro último), para acolherem e recolherem a reunificação do

conjunto das Radiações que, até o presente, chegaram sobre todo este sistema Solar e sobre esta Terra, de forma
escalonada e fracionada.

Já desde a semana passada nós preparamos ativamente este momento.

Alguns de vocês já vivenciaram a Verdade em meio ao Fogo, no Coração.

Hoje, nós, Conclave, eu, Miguel, Arcanjo, todos os 24 Anciãos, a Divina Maria e a própria Fonte, reunificamos nossas
próprias Radiações à sua Radiação.

MIGUEL – 4ª ETAPA - 17 de janeiro de 2010
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E isto é agora.

Eu peço que acolham, durante esta meia-hora e em silêncio, todos juntos, para que possamos suscitar, em vocês e
sobre toda esta Terra, o Batismo e a Aliança do Fogo.

Vamos juntos realizar isto, agora.

*

Ativação do primeiro Círculo, Círculo de Fogo dos Anciãos, alimentado pelos 24 Anciãos. Efusão.

... Efusão de energia ...

Ativação da totalidade da Radiância Arcangélica, juntando-se ao Círculo de Fogo dos Anciãos e dos 24 Anciãos, e
reunificação.

... Efusão de energia ...

Ativação, no centro desta dupla Coroa entrelaçada, da Vibração de Is-Is, denominada Maria.

... Efusão de energia ...

Ativação, em meio à dupla Coroa entrelaçada e no centro da Divina Maria, e sobre todo o conjunto, do Fogo da
Fonte, em seu Templo Interior. Agora.

... Efusão de energia ...

Também se realiza, em vocês, agora, em meio ao seu Templo Interior, a alquimia da Cruz Cósmica e dos Quatro
Elementos.

Vivamos isto agora, silenciosamente. E vocês, e eu.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei do Um [Lei Unitária], alguns dos Anciãos estão chegando a vocês para lhes explicar as
condições da manutenção e as condições do acendimento do Fogo do Coração.

Eu não voltarei, portanto, a isso então.

Cabe a vocês frutificar e manter este Fogo.

Este Fogo é a garantia de sua capacidade para ter acesso ao Estado de Ser e de ter acesso, no momento oportuno,
à sua própria Translação Dimensional.

Vocês não têm que se preocupar com nada além da inteligência da Luz e da inteligência suprema do Fogo do Amor,
em vocês, que vai solucionar, à sua maneira (Celeste e Unitária), as dificuldades inerentes às suas vidas e às suas

condições, quer sejam interiores, quer sejam da ordem que vocês chamam de doença ou de situação maléfica.

Apenas coloquem sua Consciência no Fogo do Coração, na Luz e no Fogo do Coração, e a Luz do Coração vai agir
para assegurar que sua vida fique sob o sinal da Unidade, da Fluidez, da sincronia e da facilidade.

Basta que permaneçam centrados nesta Vibração, no seu Templo Interior.

O restante, todo o resto sem exceção, vai resultar, em suas vidas, da sua capacidade em manter e em estabelecer
este Fogo do Coração.

***

Agora, bem amados Filhos da Lei do Um, lembrem-se dessas palavras: este acender, este Batismo, ou esta Aliança,
vai se realizar a partir de hoje, e também progressivamente no tempo para alguns de vocês, porque alguns deverão

aguardar vivenciar as três últimas etapas para poder purificar o que deve o ser, a fim de se elevar no Fogo do
Coração.

Não se preocupem aqueles dentre vocês que não as vivenciaram ainda.



E eu digo àqueles que já vivenciam, desde hoje ou por algum tempo, bem-vindos à sua múltipla dimensionalidade.

De agora em diante, e como vocês já o sabem, o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica está disposto ao
redor deste planeta para assegurar que o Fogo opere em meio a este planeta e permita a dissolução total desta

matriz.

Nós pedimos a vocês, queridos amigos, queridos irmãos, queridos humanos em meio a esta densidade, para que não
acreditem em nada além do seu próprio Coração, porque este Coração, que está animado e aceso pelo Fogo,

manifesta a resposta a todos os seus problemas nesta Vida e nesta época.

Basta viver este Fogo do Coração, basta colocar sua Consciência, independentemente do período das 19h00 às
19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão], sempre que possível, nos momentos de dúvida, nos
momentos inerentes a esta dualidade ainda presente, para reabastecê-los, reunificá-los e conectá-los ao que vocês

são, em Eternidade.

Estas são as poucas palavras que eu tinha a dizer.

Juntos agora, nós vamos acolher este Fogo e a Luz Dourada.

... Efusão de energia ...

Conectando à sua Fonte, conectando ao Fogo, vocês participam do despertar do Fogo, para a iniciação planetária
em curso.

Agradeço a vocês, sejam abençoados e que a Luz Dourada e o Fogo os acompanhem.

Eu voltarei, quanto a mim, no Domingo que antecede o dia 17 de Fevereiro (NDR: no Domingo do dia 14 de
Fevereiro), às 15h00, hora francesa [às 12h00 / ao meio-dia – hora de Brasília, horário de verão], para lhes passar as

instruções relacionadas à passagem da 5ª. Etapa que ocorrerá no dia 17 de Fevereiro às 12h00, hora francesa [às
09h00 da manhã – hora de Brasília, horário de verão].

Até então, as bênçãos de todas as Forças da Luz e da Confederação Intergaláctica vão acolhê-los de braços abertos,
em meio à sua Unidade.

Vocês são abençoados, nós os agradecemos e vocês são amados.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Eu lhes digo então até logo.

Vamos permanecer juntos, ainda em comunicação silenciosa, no Fogo do Amor e no Fogo do Templo Interior.

... Efusão de energia ...

************
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MIGUEL – 14 de fevereiro de 2010

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem-vindos ao nosso encontro, Filhos da Luz, Sementes de estrela, filhos da Lei
do Um.

Hoje, venho a vocês para lhes anunciar e preparar, com vocês, a Realização da
quinta Etapa que vai manifestar, no seu dia 17 de Fevereiro, a passagem do Fogo
do Coração em meio à manifestação da sua densidade (ndr: em 17 de Fevereiro

às 12h00, hora francesa, no relógio) [às 09h00 da manhã, hora de Brasília,
horário de verão].

Neste dia, e à hora anunciada, vocês todos, neste planeta, que vivenciam e que
acompanham o Conclave Arcangélico, nós faremos pela primeira vez (nós,

Conclave, associado aos outros Arcanjos, independentemente deste Conclave)
nosso primeiro Círculo de Radiação diretamente centrado ao redor da Terra, além

de sua magnetosfera. 

Neste dia, nós vamos iniciar juntos, e vocês, e nós, a passagem do Fogo do
Coração em meio à manifestação da sua Dimensão.

Este momento é um momento que nós tanto esperamos e muito desejamos a
vocês, para que vocês encontrem sua liberdade, sua soberania e sua Unidade.

Bem Amados Filhos da Luz, chegou o momento de revelá-los.

Chegou o momento de despertá-los.

Chegou o momento, para o planeta que vocês carregam e que vocês suportam,
de se associar, ele também, à sua Dimensão de Eternidade.

Pela primeira vez desde tempos imemoriais (em termos Terrestres, remontando a
muitas centenas de milhares de anos), a aproximação dos mundos da Luz

unificada e das forças da Confederação Intergaláctica se faz possível.

Da mesma forma que nós, Conclave, estamos reunidos no nosso centro com as
Chaves que entregamos à Divina Maria, da mesma forma, nós, Conclave

Arcangélico, associados a cinco outros Arcanjos independentes da evolução do
seu universo local, iremos nos reunir da mesma maneira que vocês, seres
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humanos, serão reunidos na superfície deste planeta.

Juntos, nós vamos celebrar o retorno do Fogo, o retorno da Luz em meio ao seu
mundo que estava isolado.

Assim, nós poderemos, juntos, ultrapassar uma etapa importante, esta quinta
Etapa, que efetuará o que vocês poderão chamar, na sua linguagem, de Fogo

purificador, no seu corpo e no corpo planetário.

Nesse momento, a etapa de desconstrução que eu tinha iniciado há cerca de um
ano entrará em plena atividade e em plena manifestação.

Nesse dia, nós faremos juntos, Bem Amados, a junção.

A junção entre sua dimensão dissociada e os mundos unificados, de maneira
imutável e de maneira definitiva.

Desde o nascer do sol, no leste, até o anoitecer, no ponto mais ocidental do
planeta, estaremos realizando isso.

Nesse dia, as Chaves Metatrônicas vão penetrar não somente nos seus corpos,
não somente no Círculo de Fogo dos Anciãos, mas vão ser difundidas na

superfície deste planeta.

A Luz definitivamente ganhou.

Ela ganhou o direito de se manifestar nesta dimensão.

Ela ganhou o direito de preenchê-los, se for o seu desejo, com a Fonte da
Verdade, com a Fonte da Unidade, para comemorar sua reconexão e seu retorno

ao Estado de Ser.

Entretanto, isto não vai sinalizar, no momento, o final desta dimensão, mas sim o
início de uma aventura que lhes permitirá, se almejarem e desejarem, viver as

primícias e os fundamentos de uma nova vida e de uma nova Consciência.

***

Bem digam os momentos, como nós bem dizemos, que vocês vão viver.

Esta preparação se fará da forma usual que vocês realizam, todas às noites [todas
às tardes], às 19h00, hora francesa [às 16h00, hora de Brasília, horário de verão].

Será solicitado a vocês nesse dia, no momento em que desejarem, e se possível
no momento da minha intervenção neste canal, de se colocarem na postura que
lhes é conhecida, que lhes foi comunicado (ndr: explicado, com um esquema, no

protocolo “reunificação das radiações no Templo Interior” que vocês vão
encontrar na coluna “protocolos para praticar” de nosso site).

Durante este período, e durante o período preciso de minha vinda, e também à
noite [à tarde], às 19h00, hora francesa [às 16h00, hora de Brasília, horário de
verão], simplesmente nesta postura e neste acolhimento, repetir de novo – mas
repetir de forma interior e silenciosa, desta vez – as cinco Chaves Metatrônicas,

as cinco sílabas sagradas [OD-ER-IM-IS-AL] para fazer a Terra vibrar em
uníssono com a Vibração do Conclave, com a Vibração Mariana, com a Vibração
dos Lipikas Kármicos (os 24 Anciãos) e com a Vibração de todas as Forças da
Confederação Intergaláctica que estão agora concentradas diante do seu Sol.

Na verdade, chegou o momento da Revelação da Unidade, da Revelação da
Fonte e da Revelação de que vocês nunca estiveram sozinhos em meio à Criação.

Vários Seres Humanos, hoje, vivem as primícias de seus encontros e de seus
contatos.

Vários Seres Humanos vivem o Fogo do Coração ou suas primícias.

Esta alquimia é uma alquimia do Fogo.

O Fogo é o elemento da Luz que permite revelar a Luz, que permite autenticá-la e
manifestá-la, quaisquer que sejam as dimensões.

Agora, o Fogo retorna a esta Dimensão.



Agora, o Fogo é ativado neste planeta.

Hoje, e no dia 17, vocês vão constatar os efeitos em seu Ser Interior, em sua
Consciência e em seu universo manifestado nesta Dimensão.

Bem Amadas Crianças da Luz, nós nos regozijamos de lhes encontrar, em meio ao
seu reencontro, ao seu Estado de Ser e à sua Dimensão de Eternidade.

Bem Amados Mestres da Luz, assim que designados por mim há algum tempo,
vocês vão demonstrar, e vocês vão mostrar aos olhos da humanidade e aos olhos

daqueles que ainda não acordaram ou se revelaram, o que é a Dimensão do
Fogo, a Dimensão da soberania e a dimensão da autenticidade.

Isto é para breve.

***

Nós pedimos para vocês se prepararem para esse período.

Tentar, tanto quanto possível, limitar as necessidades de ingestão de alimentos,
de estímulo visual, de leitura, para que possam penetrar ainda mais

profundamente em seu Estado Interior, em sua Eternidade, em sua Verdade.

Vocês estão agora realmente na alvorada de uma nova Vida, de uma nova
Consciência, de uma nova Verdade, bem mais próxima da Verdade Unitária, da

Verdade da Fonte.

A Fonte vem a vocês.

Desde o tempo em que os Arcanjos estão reunidos em Conclave, desde o tempo
em que a Confederação Intergaláctica se prepara para este momento, desde o
tempo em que vocês mesmos se prepararam para este instante (não somente
após o início das Núpcias Celestes, mas para alguns de vocês desde vários

milênios, até mesmo dezenas de milênios), vocês vão enfim vivenciar o porquê
vocês vieram nesse período e nesses momentos a esta Terra.

A matriz aprisionadora que até agora ocultou todas as manifestações da Luz está
em via de ser definitivamente dissolvida.

As três camadas, ou três matrizes de aprisionamento, nas quais vocês estiveram
detidos, não têm mais razão de existir, não têm mais razão de impedi-los de atingir

seu objetivo.

Assim, nós nos rejubilamos, com vocês, deste próximo encontro que solicitamos
para que se preparem no seu Templo Interior, no seu Silêncio Interior com o

máximo de recolhimento, para vivê-lo com máxima eficácia, a pureza, a purificação
e a Santidade.

***

Todos vocês são chamados, sem exceção, para viver a Presença da Unidade, a
Presença da Santidade e a Presença da Verdade.

Nesta tríplice Presença se manifestando em sua Consciência, nesse dia e nos
dias subsequentes, mais do que nunca vocês não poderão enganar ninguém,

porque vocês serão vocês mesmos e vocês perceberão o outro tal como ele é, e
não como ele diz ou como ele se apresenta.

Vocês irão se tornar cada vez mais transparentes, e isso vocês vão constatar.

Transparentes a vocês mesmos, transparentes ao mundo e transparentes à Luz.

Isto se chama a claridade da Luz e o brilho Cristalino ou Adamantino da Luz.

É isso, Bem Amados Filhos do Um, que vocês são chamados a viver no dia 17 de
Fevereiro.

Esta quinta Etapa significa também a purificação do que o deve ser na matéria, na
sua matéria, na sua personalidade, assim como na matriz.

Isto assinala, como eu disse, o término do período de desconstrução, o término,
enfim, do que devia ser cumprido e que será cumprido antes que eu ceda meu



lugar ao Arcanjo Metatron e ao Arcanjo Uriel, e antes que a Divina Maria faça o
seu Anúncio a vocês.

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Verdade, eu lhes peço então
que se mantenham próximos a este momento único que viveremos juntos, vocês

conosco, e nós com vocês.

A partir da zero hora do dia 17 de Fevereiro (ndr: hora francesa, no relógio), nós,
Arcanjos, vamos circundar a totalidade da magnetosfera terrestre para iniciar, não

mais os momentos privilegiados de descida da Luz, mas sim a encarnação e a
ancoragem da Luz nesta dimensão.

Assim, tudo o que não é Luz, tudo o que é resistência à Luz, em vocês e em seu
exterior, deve se desmoronar e desaparecer.

Não há alternativa.

Não há solução a não ser viver a Verdade do Coração e viver na simplicidade do
Coração.

***

Vocês têm um sinal e um testemunho e uma garantia de sua autenticidade, nos
atos cotidianos de sua vida, nos comportamentos cotidianos de sua vida e em

cada respiração nesta dimensão, que é a dimensão do Coração.

Como vocês sabem, vários Seres Humanos, por causa do planeta, começaram a
sentir este Fogo, a vivê-lo e a manifestá-lo.

Resta agora estabelecê-lo em todas as suas estruturas físicas e sutis e
estabelecê-lo, como o faremos juntos, no dia 17 de Fevereiro, não mais

simplesmente ancorando (como vocês têm feito até agora), mas bem mais como
um acontecimento real, tangível, concreto e palpável da Luz nesta Dimensão.

Esse momento será um momento único como a Terra nunca vivenciou em 300.000
anos.

Assim, nós os esperamos em um número cada vez maior.

Assim, nós os esperamos cada vez mais em Alegria, quaisquer que sejam as
circunstâncias de suas desconstruções interiores e exteriores, quaisquer que
sejam as zonas de resistência inevitáveis que vão se manifestar, mesmo com

aqueles que vivenciaram o Fogo do Coração.

Nós lhes pedimos para não lutar.

Nós lhes pedimos para acolher a Luz e o Fogo, porque somente o Fogo será
capaz e estará em condição de dissolver, em vocês, as zonas de resistência.

Qualquer ato de vontade própria, qualquer ato que os distanciem da Luz, não irá
permitir solucionar e dissolver o que o deve ser.

Vocês devem demonstrar, como lhes foi dito pelo Arcanjo Anael, a cerca de um
ano, o mais total abandono à Luz e à Inteligência da Luz.

Somente nesta infalibilidade da Luz é que vocês vão encontrar os espaços de
resolução necessários ao que atrapalha, ainda hoje, seu caminho para a Luz e

para a Unidade.

A quinta Etapa sinaliza o início do Fogo nesta densidade, e não mais apenas em
seu Coração, e não mais apenas no Coração da Terra, mas sim à Revelação do

Fogo, da Verdade do Fogo e da eficiência do Fogo nesta dimensão.

Não combatam.

Aceitem a Luz e aceitem o Fogo.

Ele irá transmutá-los, purificá-los e prepará-los à imagem da Fonte, à imagem do
Amor e à imagem da Verdade.

Eis a mensagem que eu tinha que lhes transmitir para esta preparação.

Assim, durante os primeiros minutos de minha vinda, em posição de acolhimento,



mãos de cada lado do peito, e de maneira silenciosa, vocês vão repetir as sílabas
sagradas que permitirão a ativação em vocês, ainda mais, da Coroa Radiante do

Coração, em meio ao espaço delimitado de seu Coração, para que o canto
sagrado e a Luz sagrada do Fogo se revelem em todo seu corpo, em todo o corpo

planetário, mas também em todas egrégoras e matrizes criadas nesta
Humanidade, revelando o choque da Luz e o fim inexorável da Sombra.

 
***

Bem Amados Mestres da Luz e Bem Amados Filhos da Luz, se há, entre vocês
aqui presentes, perguntas quanto à organização desse processo, eu gostarei de

conversar com vocês.

Entretanto, saibam que durante minha vinda neste canal, no dia 17 de Fevereiro,
na hora anunciada, eu me expressarei de novo para lhes dar outros elementos
correspondentes ao que terão que viver entre 17 de Fevereiro e 17 de Março.

Esses elementos serão conselhos muito mais práticos para ajudá-los na
compreensão, e de maneira intuitiva, nos níveis onde não há mais resistência, nos
níveis de seu Ser onde se encontra a Alegria eterna, nos níveis de seu Ser onde

se encontra a Moradia da Paz Suprema.

Bem Amados Filhos da Luz, eu finalizo por hoje.

Se, contudo, existirem dúvidas em relação a este processo, eu quero, sim, tentar
fornecer esclarecimento adicional.

Eu os abençoo pelo que vocês são.

Eu os abençoo pelo que vocês fazem.

Eu os abençoo pelo que vocês transmitem.

Eu os abençoo pelo esforço que têm feito e eu os abençoo, ainda mais, pelo
esforço que terão que fazer para nos encontrarmos na Verdade e na Luz. 

***

Pergunta: no encontro do dia 17, nós devemos repetir as sílabas sagradas
interiormente durante toda a duração da intervenção?

Como eu disse, os primeiros sete minutos serão amplamente suficientes para
começar o processo do nosso encontro e do encontro da Terra com a Radiação

Arcangélica.

Eu afirmo também que, a partir desta noite [desta tarde], no momento da
irradiação do período das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de

Brasília, horário de verão], alguns dentre vocês vão sentir as primícias do que
será seu cotidiano a partir do dia 17 de Fevereiro.

***

Pergunta: o que se entende por limitar a visão, para se preparar?

A preparação que vocês vão realizar durante esses três dias [dois dias] permitirá
que acolham e aproveitem ao máximo o trabalho da Luz e do Fogo, nesta

densidade.

Há, aí, um processo de redução Vibratória.

Para alguns de vocês, isto pode ser a natureza.

Para outros, isto pode ser o isolamento.

Para outros, enfim, isto pode ser a meditação.

Mas, de maneira geral, evitem os sinais externos durante esses dias que os
separam do dia 17.

***



Pergunta: como fazer a melhor alimentação?

Para aqueles que desejarem, é ficar em jejum.

Para aqueles que quiserem, é ingerir líquido.

De uma forma ou de outra, cada um de acordo com suas possibilidades, restringir
o que é habitual a vocês como alimentos, para se prepararem da melhor forma

para isto que vem.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.
  

***

Bem Amados Filhos da Luz, nós vamos encerrar a minha intervenção com uma
Bênção comum.

Eu digo a vocês, assim como o restante do Conclave, até à noite, às 19h00 [até à
tarde às 16h00] e principalmente até o dia 17.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz nesta Terra, presentes a este encontro que assinala a instalação, na magnetosfera, de
todo Conclave Arcangélico ao qual se juntaram cinco Arcanjos que não participam da evolução do seu Sistema Solar.

Juntos, nós iremos, por meio das Chaves Metatrônicas, conectar os mundos da Luz ao seu mundo, não mais apenas
no nível da sua Consciência, mas, muito mais, no nível da rede etérea e astral de toda Vida neste Sistema Solar.

O período que vamos inaugurar juntos, em alguns minutos, preparado desde a zero hora desta manhã, consiste em
dissolver e dissipar os véus da Ilusão que mantiveram vocês isolados da Luz nesta densidade.

Eu voltarei, após as fusões habituais, para explicar esta Etapa e o seu significado para o próximo mês, no dia 17 de
Março, e vocês e nós, na sexta Etapa em que resistências inerentes ao ser humano, a título individual ou coletivo

(resistências causadas por vocês ou pela evolução neste planeta), vão se deparar com os fenômenos de Consciência
para libertá-los, independentemente da sua vivência e da sua Consciência.

Dessa forma, o próximo mês, inaugurado hoje, sinaliza o período em meio à Consciência individual das últimas
dissoluções do ego, das últimas dissoluções dos obstáculos ao estabelecimento da Luz.

Como vocês sabem, o meu período de intervenção terminará logo, dentro de três meses.

Depois, vão ocorrer outros fenômenos importantes na história desta Humanidade.

Mas antes de prosseguir, se vocês desejarem, nós vamos nos conectar, juntos, à quinta Etapa, repetindo
silenciosamente as cinco Chaves Metatrônicas (ndr: OD – ER – IM - IS – AL, pronunciadas interiormente), e

posicionando suas mãos de cada lado do Coração.

... Efusão de energia ...

***

Bem Amados Filhos da Luz, assim, se estabelece agora a conexão Consciente e total.
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Esta conexão vai tomar impulso e se exprimir com o passar dos dias.

Há, para este período que vão viver, algumas indicações, algumas precauções importantes em relação ao abandono
à Luz, ao desapego, à não resistência, à confiança e à fé.

Eu deixarei logo mais o porta-voz dos Melquizedeque, o Venerável Sri Aurobindo se expressar a vocês, às 18 horas –
hora francesa – para que comecem a vivenciar as primeiras Radiações da Energia das 19 horas [hora francesa], hoje,

nas melhores condições.

Quanto a mim, vou passar a vocês alguns princípios gerais: vocês estão próximos, extremamente próximos, do
período denominado Revelação.

Revelação interior e Revelação exterior.

Este início de Revelação vai ser acompanhado de manifestações interiores e exteriores na sua densidade.

Tudo o que deve ser desconstruído, em vocês e ao seu redor, sê-lo-á totalmente.

É nesse sentido que vocês devem revelar confiança, fé, segurança quanto ao seu Estado de Ser e ao seu destino
final.

Estabelece-se agora uma ponte.

Todas as irradiações Espírito Santo / Ultravioleta / Luz da Fonte estão à sua disposição para aumentar a sua
Consciência e o seu nível Vibratório, para que eliminem as últimas armadilhas do ego e da dissociação, em vocês e à

sua volta.

Eu não digo que este período será fácil, mas vocês serão fortalecidos pela Alegria, vocês serão apoiados pelas
Vibrações do Estado de Ser e pelas Vibrações da conexão de vocês conosco, e entre nós e vocês.

O Fogo do Coração ligado à alquimia das duas Coroas Radiantes vai se intensificar.

Alguns de vocês vão sentir este Fogo vibrante e palpitante em todo o seu corpo.

Vão surgir zonas de resistência em todo o corpo.

Elas não terão necessidade de atenção específica além do seu alinhamento e da sua Vibração.

A única forma de dissolver, em vocês e ao seu redor, o que o deve ser, é ir em direção ao que confere menor
resistência, facilidade, Fluidez.

Vários elementos opostos à Luz vivem seus momentos finais.

Não se deixem iludir.

Não se deixem levar por reações irrefletidas sobre isso.

Isto deve ser e deve estar completamente realizado para permitir, na Etapa de 17 de Março, o acolhimento, desta vez,
da Luz de Cristo, da Luz do Mestre da Luz em meio à sua densidade.

Ele estará presente, em Espírito e em Verdade, nesse momento.

Alguns de vocês terão capacidade de se comunicar, de alguma forma, com o Mestre da Luz.

Esta chegada se torna possível pelo seu trabalho e pelo nosso trabalho, conjuntos.

Novamente, em nome do Conclave e em nome dos cinco Arcanjos suplementares, nós lhes transmitimos Saudações,
Agradecimentos e Bênçãos.

Vocês irão colher em breve o fruto do seu trabalho, o fruto da sua esperança, o fruto da sua fé.

Resta passar por esta etapa difícil correspondente à depuração do ego, à depuração das suas emoções, mas em
total confiança na Luz.

Vocês, no nível da sua personalidade, nada podem fazer.

Apenas a irradiação do Espírito Santo, apenas a irradiação da Fonte, apenas a irradiação do Ultravioleta, só a sua
confiança e a sua fé vão permitir que elas atuem, pela Inteligência da Luz, nas suas estruturas.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no horário, no dia 17 de Março às 17 horas – hora francesa [14h00 – hora de Brasília,
horário de verão] – quando eu solicitarei a vocês, em todos os lugares sobre a Terra, para que me recebam na

mesma postura de hoje (ndr: ver o esquema abaixo, publicado na canalização de 17 de Janeiro último), repetindo
silenciosamente no seu Templo Interior a frase que vocês conhecem: “Eu acolho a Luz Crística, em Unidade e em

Verdade”.



 Isto vai permitir estabelecer a conexão, no seu Templo Interior, com o Mestre da Luz.

Aqui então, nós vamos permanecer juntos ainda alguns minutos para reforçar a conexão que será para vocês a
garantia de facilidade neste período.

Bem Amados Mestres da Luz, nós os acolhemos em nossos Reinos com benevolência.

É preciso que as agitações mentais e que as dúvidas da sua cabeça se tornem silentes.

Cabe a vocês cultivar este silêncio interior, conservar limpa a sua casa, para o retorno do Mestre da Luz no seu
âmago.

A qualidade Vibratória, a partir de hoje, vai corresponder ao que vocês perceberam, desde muitas semanas, ao nível
das Coroas Radiantes da cabeça e do Coração, não mais unicamente às 19 horas [hora francesa], nem às 18 horas

[hora francesa], como alguns sentiram, mas em todos os seus dias e as suas noites.

Façam bom proveito.

O Fogo é purificante.

A Luz é purificadora.

A Luz é eficaz.

Portanto, deixem-na atuar nas suas estruturas.

Eu lhes digo, quanto a mim, de novo, até 17 de Março às 17 horas [às 14h00 – hora de Brasília].

***

Vocês vão conversar com o porta-voz dos Lipikas Cármicos, às 18 horas, hoje, dando conselhos a vocês, em
diferentes níveis, permitindo que se alinhem ainda com mais habilidade à Vibração que, agora, se torna permanente,

em vocês e à sua volta.

Nossa Bênção, de nós, Conclave, hoje e dos cinco Arcanjos adicionais, é para nos alinharmos com vocês, como
vocês se alinham a nós, em meio às Sílabas Sagradas silenciosamente pronunciadas no seu Templo Interior.

Eu os abençoo.

Nós amamos vocês.

Nós saudamos vocês.

Nós os encorajamos.

************
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Eu Sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do UM e Sementes de Estrelas, onde vocês estiverem neste planeta,
congratulem-se.

Chegamos, hoje, nas duas últimas etapas da minha intervenção nesta densidade terrestre.
Hoje, mais do que nunca, eu me aproximo de vocês como nunca o fiz até agora.

Nós, Arcanjos, cumprimos o nosso contrato: nós insuflamos a Consciência e a Energia necessárias, no nível da sua
magnetosfera, como no nível da heliosfera, a fim de liberar o conjunto dos seus corpos espirituais, denominados

Corpos de Estado de Ser.
Isto está acontecendo desde alguns dias.

Hoje, chegamos à Sexta Etapa.
Hoje, é ativado, na sua densidade, na sua Consciência, o Fogo do Éter.

O Fogo do Éter expressar-se-á, para vocês, Filhos da Luz, pela reativação de circuitos de Consciência que estavam,
até agora, adormecidos e inexistentes para vocês.

A aproximação do seu corpo de Luz, na sua Consciência comum, vai permitir realizar a fusão necessária de algumas
estruturas, em vocês, que permitem o acolhimento do Mestre da Luz, de CRISTO.

Assim, abre-se em vocês, hoje, por intermédio desses circuitos de Consciência, de novas percepções, uma nova
Consciência muito mais próxima da Verdade do que vocês São.

Então, sim, Filhos de estrelas, Seres de Luz inteiramente e Mestres da Luz por sua vez, vocês podem congratular-se,
pois a fonte da Alegria inesgotável está doravante acessível no seu Ser interior.

Vocês aí terão a força, a coragem, a vontade e também a esperança da criação da sua nova Terra e dos seus novos
Céus, unificados, como nunca, com a FONTE.

Congratulem-se porque hoje, e a partir de hoje, realiza-se a promessa do retorno do Mestre da Luz.
Esse retorno do Mestre da Luz passa, em vocês, pelo despertar da sua dimensão de Unidade, pela Alegria, pela

Verdade e pela transparência nova que será sua, progressivamente e à medida do tempo que transcorrer doravante.
Como sabem, eu partirei do meu papel de 'desconstrução' desta Terra, em 17 de maio.

Eu vou permanecer, entretanto, presente, mas eu darei o lugar, na ação, ao Arcanjo METATRON, assim como ao
Arcanjo URIEL, para a revelação e o emprego das últimas chaves da Luz.

***

Hoje, o Fogo do Éter então é ativado.
Ele irá se manifestar em vocês por percepções novas, por uma Consciência nova.

Circuitos energéticos novos são ativados em vocês e irão lhes permitir realizar o que vocês São, na Verdade e na
Unidade.

O corpo de Estado de Ser, ou Corpo Espiritual, definitivamente liberado da prisão dele, aproxima-se de vocês e os
revela a vocês mesmos.

A Consciência do seu Supramental irá sofrer alquimia com a Consciência do mental, permitindo-lhes, aí também,
reunificar a sua Consciência Unitária nos mundos Unificados, mesmo continuando a percorrer este mundo, se essa

for a sua escolha, por enquanto.
Bem amados Filhos da Luz, o Fogo do Coração e o Fogo do Éter irão permitir ao conjunto das suas rodas de
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energia vibrar em uníssono com a Consciência Unificada, permitindo-lhes, não mais somente despertar, mas revelar,
em vocês, o conjunto dos seus potenciais que estavam, até agora, asfixiados pela matriz.

Hoje, mais do que nunca, nós os felicitamos por terem acolhido a Luz, por terem ousado ir além da dualidade, além
das crenças, além das ilusões para encontrarem, com firmeza, o que vocês São.

Hoje, é ativado em vocês esse Fogo do Éter. 
Esse Fogo do Éter vem queimar, dissolver e fazer desaparecer o que deve sê-lo, a fim de lhes permitir deixar a sua

casa limpa para acolherem CRISTO.
Isto é para muito em breve, isto é para daqui a algumas semanas.
Congratulem-se, porque vocês serão Um e jamais estarão sós.

A separação dos planos, a separação das Dimensões chega ao fim, se vocês desejarem.
Mais do que nunca, os seres humanos despertos na sua Dimensão poderão se comunicar, comungar com os outros

planos dimensionais que, até agora, estavam fechados para eles.
O seu olhar despertar-se-á, os seus olhos verão o que jamais um ser humano na encarnação viu, seja qual for o seu

nível.
Hoje, nós não falamos mais de níveis, mas de fraternidade, de Unidade, porque todos vocês são Irmãos e Irmãs.

Aqueles que ainda resistem, que não se juntaram, em nome não sei de qual princípio de dualidade, juntar-se-ão a
vocês muito em breve.

Não tenham qualquer temor, qualquer inquietude quanto ao desenrolar perfeito, na Perfeição do Plano da Luz.
Ela se estabelece nesta Terra.

Não existe qualquer oposição suscetível de atrasar, de travar ou de impedir a eclosão da Luz, a eclosão do Mestre da
Luz, em meio à sua densidade.

Antes de tudo, o Mestre da Luz deve nascer, em vocês, no seu Templo Interior, permitindo-lhes viver a Unificação
com vocês mesmos, com Ele, a fim de realizar a União de Consciências, a fim de realizar a nova Eucaristia que

consiste em unificá-los com Ele, assim como Ele se unifica com vocês.
Guiados pela sua Inteligência, guiados pela Inteligência da Luz, reforçados na sua interioridade, vocês poderão

enfrentar com Alegria, com leveza, com transparência e integridade, o Fogo do Éter da Terra.

***

Durante a próxima Etapa, esse Fogo do Éter irá se transformar em Fogo da Terra.
Eu voltarei a isso no próximo mês, no mesmo dia e na mesma hora, a fim de lhes explicar ainda o que são os seus

novos circuitos de Consciência, os seus novos Corpos espirituais e a ignição definitiva das doze Estrelas de Maria
em meio à sua Consciência, à sua cabeça, assim como a ignição, em vocês, da totalidade dos Fogos (Fogo do Céu,

Fogo do Coração e Fogo da Terra).
O Fogo irá torná-los definitivamente livres.

Fogo do Amor, Fogo do Coração, Fogo da Totalidade, presentes em meio a esta humanidade que trabalhou para o
estabelecimento e o restabelecimento da Verdade na sua Dimensão.

Diante da multidão de seres ligados a nós, os Arcanjos, neste momento, nós vamos aproveitar a nossa reunião
planetária, todos juntos, para verter a Radiância Arcangélica e a Radiância Crística, juntas, por três vezes, durante a

minha intervenção.
E nós começamos, se quiserem, agora, no acolhimento, na simplicidade, na Verdade e na Unidade. 

A Luz Crística está agora presente, na Verdade e na Unidade, no seu Templo Interior.

Eu lhes peço para colocarem as mãos como de hábito, no horário das 19h)) (hora francesa) (nota: as mãos em taça
diante do coração, os polegares colocados no comprimento no côncavo dos ombros - o desenho está abaixo, como
na canalização anterior de MIGUEL), a fim de permitir este acolhimento e guiar, com o seu Coração e com as suas

mãos, a Consciência Crística no seu Ser Interior.
Juntos, acolhamos.

*

*
... Efusão ... 

***
 

Bem amados Filhos da Luz, se quiserem, continuemos a minha intervenção.
Eu lhes falei do seu Fogo do Éter, em vocês. 

Ele corresponde, obviamente, à manifestação do Fogo do Éter do planeta sobre o qual estão.
Assim, não se surpreendam se a ativação de novos circuitos energéticos, em relação com o Círculo de Fogo dos

Anciões, modificar o que acontece nos elementos sobre esta Terra.
Uma série de reajustes preparatórios para a Translação Dimensional deste planeta é, aí também, ativado, e está em

curso.
O Fogo do Éter percorre a Terra do mesmo modo que ele percorre vocês.

A Consciência coletiva se move, ela também.
Nesta Consciência coletiva humana existe ainda uma série de resistências, uma série de oposições ao Reino da Luz.

Elas também serão dissolvidas pelo princípio do Fogo do Éter.
Manifestações elementares, ligadas à desconstrução, à dissolução e à chegada do Mestre da Luz, continuarão a

trabalhar nesta Terra.
Não se alarmem, não se ofusquem e congratulem-se, aí também, porque se trata de uma liberação, porque se trata

de um restabelecimento da Verdade, quer seja no nível dos continentes, quer seja no nível social, no nível
econômico ou político.



Todos os setores da sua Vida são levados a se transformar, a harmonizar-se e a ir para a Unidade, para a Verdade
e para a Luz.

Isto está em curso, isto está a caminho e vai se reforçar, hoje e a partir de hoje.
Bem amados Filhos da Luz, é solicitado para sentarem-se e acolherem, em vocês, esse Fogo do Éter, a fim de que o

Fogo da Terra se manifeste, aí também, sem obstrução e sem sofrimento.
Nós lhes pedimos então, tanto quanto possível para cada um de vocês, para realizar, para participar, cada vez em

maior número, do trabalho de Efusão da Luz das 19h00 às 19h30, hora francesa.
Esse trabalho é essencial.

***

Assim como sempre dissemos, nós podemos trabalhar, mas a solução final pertence a vocês.
Ela consiste em cultivar, em vocês, graças ao Fogo do Coração e ao Fogo do Éter (sejam quais forem as

manifestações Vibratórias da sua Consciência, sejam quais forem os circuitos energéticos novos que se ativam na
sua estrutura física), e em acompanhar isto pela Alegria, pela transparência, pela Verdade, pela humildade, pela

simplicidade e, sobretudo, pelo Coração.
Sejam humildes, sejam gentis, sejam amorosos.

Vocês irão encontrar, ainda uma vez, esta força em vocês, na Luz que os penetra e em nenhum outro lugar.
A Terra necessita de ser acompanhada, durante a sua expansão que está em curso.

Isto irá se manifestar, cada vez mais, por movimentos das placas tectônicas, pelo despertar dos vulcões e pela
manifestação do vento.

Muitos fenômenos celestes (que alguns de vocês já puderam constatar há mais de um ano) manifestar-se-ão em
maior número, de modo visível e indiscutível, porque haverá, desta vez, uma revolução coletiva e não mais

individual.
Esta revolução está diretamente ligada ao afluxo da Luz.

Não se permitam julgar, sejam quais forem as reações, as ações de uns e de outros.

***

Vocês devem permanecer, tanto quanto possível, na lei da Ação da Graça e não entrar, novamente, na lei da
ação/reação que irá se refletir para vocês em novas manifestações da dualidade.

Aproximem-se da Unidade, aproximem-se, cada vez mais, da sua Luz interior, tenham confiança nela, abandonem-
se a ela.

A chave da sua felicidade, em todos os sentidos do termo, encontra-se nesse nível, e em nenhum outro lugar.
Trabalhem em silêncio, irradiem a Luz, irradiem a Unidade e acolham o Mestre da Luz.

O Fogo do Éter tem uma série de características.
Ele pode, para aqueles que não ativaram o Fogo do Coração, permitir a manifestação do Fogo do Ego.

Ele poderá se revoltar com alguns dos seus Irmãos que negam, ainda, o afluxo da Luz e a Verdade da Luz, fechados
nas ilusões egotistas.

Não se alarmem, contentem-se em estar, cada vez mais, nesta Verdade que é a sua.
Ela irá se tornar aquela dos seus Irmãos, não tenham qualquer dúvida sobre isso.

O afluxo de energias e o afluxo da Consciência, o bombardeamento de irradiações cósmicas (vindas do seu Sol, da
FONTE, do Ultravioleta e de um conjunto de forças presentes na Configuração Intergaláctica) vocês irão assistir em

meio a esse despertar, vocês irão assistir em meio à Verdade que deve se estabelecer nesta Terra.
Eu especifico que, em parte alguma, aqueles que são opostos à Luz encontrarão descanso enquanto não retornarem

à Luz.
Ainda é tempo de voltar à sabedoria, ainda é tempo de voltar ao Amor, porque todos vocês são, sem exceção, seres

de Amor, criados no Amor e pelo Amor.
Não há alternativa.

Algumas experiências que foram conduzidas levaram-nos a viver o que vocês viveram, mas isso é passado.
Dentro de muito pouco tempo ainda e esse passado tornar-se-á letra morta diante do júbilo do Fogo, diante do júbilo

do Amor.
Não mantenham os esquemas antigos, não mantenham a ilusão, não deixem falhas invadi-los e alinhem-se ao seu

Estado de Ser.
O Fogo do Éter permite isso a vocês.

***

O trabalho dos Arcanjos liberou, realmente, a sua Essência, o seu Estado de Ser.
Esse corpo de Luz tão esperado, esse corpo de Luz que vocês procuram e esperam está, hoje, perto de vocês.

Ele irá acompanhá-los e ele irá penetrá-los, cada vez mais, permitindo-lhes viver a realidade e a Verdade da Luz,
além de todas as contingências materiais, além de todos os sofrimentos que existiram e que podem, ainda, por um

tempo curto, existir nesta Dimensão.
A Luz é o bálsamo, a Luz é Liberação.

Vocês são Luz, vocês são, doravante, se o desejarem e se acolherem, seres livres.
Trabalhem nesta Dimensão, anunciem a boa nova e, sobretudo, irradiem-na.

Vocês se tornam, vocês mesmos, individualmente, uma Embarcação de Luz, uma Embarcação de Luz capaz, para
alguns de vocês, de ir explorar as dimensões que lhes estavam fechadas, mas vocês devem permanecer ancorados,

ainda, nesta realidade.
Nós precisamos de vocês, não para vocês, mas para todos aqueles que, ainda, não se juntaram à Luz, porque eles

não sabem ou porque eles ainda têm medo.
Nós iremos trabalhar sem cessar, vocês e nós, até o último minuto, a fim de que nenhum Espírito escape à sua

Liberação, à sua Liberdade e à sua Verdade. 
Nós estamos aí para vocês.

Nós estamos aí para acolhê-los.
Nós estamos aí para liberá-los, mas, vocês sozinhos, em última análise, podem fazê-lo.

Nós os exortamos a se alinharem, cada vez mais frequentemente, à Luz.
Sejam qiaos forem as suas atividades ainda presentes neste mundo, sejam quais forem os papéis que vocês aí



Sejam qiaos forem as suas atividades ainda presentes neste mundo, sejam quais forem os papéis que vocês aí
tiverem, esses papéis que ainda é preciso realizarem nada são em relação ao que vocês são.

Vocês devem casar o que vocês são com o que vocês fazem.
O que vocês são é Luz, o que vocês são é majestoso.

É preciso expressar esta majestade nos seus atos cotidianos, nas suas relações, nos seus engajamentos.
Nós contamos com vocês para ir até o final, nós contamos com vocês para ir até o final desta Dimensão.

Nós os amamos. 
Estejam certos do nosso indestrutível Amor, da nossa indestrutível Presença, da nossa indestrutível Radiação.

Somente os seus medos, para alguns de vocês ainda, podem paralisá-los e impedi-los de viver a Verdade da Luz.
Não existe outro obstáculo senão certa parcela de vocês que não quer morrer para a Verdade.

Nada mais pode se opor a isso.
Nós acolhemos, pela segunda vez, a Vibração, na minha Presença, do Mestre da Luz.

Eu os convido a colocar as mãos em posição (nota: como descrito acima).
*

*

... Efusão ...
 

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM, o Fogo do Éter manifestar-se-á também, no
seu céu, assim como eu disse, por manifestações peculiares que ocorrem no cosmos tal como vocês veem, mas

também no seu Sol.
Essas modificações já começaram, elas estarão visíveis em breve em torno do Sol, à noite. 

Permaneçam centrados no seu Ser Interior.
O que vem em vocês, o que vem para vocês, é a sua Unidade e nada mais.

Acolham tudo o que se apresentar a vocês, na Fluidez da Unidade, na sincronia, porque vocês irão manifestar,
inteiramente, o princípio de ressonância e atração, pois, doravante, vocês se tornam os cocriadores da sua própria
realidade, do próprio desenrolar da sua vida, do que vocês farão nesta densidade, para o bem comum e para o seu

próprio bem.
Afirmem, em vocês, a Verdade.

Afirmem, em vocês, a Vibração do Fogo do Coração, da Coroa Radiante da cabeça.
E agora, para alguns de vocês, o triângulo sagrado do sacro vai começar a despertar, despertando, em vocês, o que

foi chamado pela tradição, de Kundalini. 
Ela irá subir, virá abraçar e juntar o seu próprio Fogo ao Fogo do Coração e ao Fogo da Coroa Radiante da cabeça.

Esta tripla lareira irá lhes permitir enfrentar (não se confrontando) a Verdade do que vem, alinhar-se sempre mais com
o Fogo do Amor, com a Irradiação da FONTE que irá se manifestar a vocês, de maneira visível.

Despertem, em vocês, o que deve sê-lo, e queimem as últimas cinzas, as últimas impurezas que os impedem de ser
vocês.

Apenas vocês podem realizar isso em vocês mesmos.
Vocês são agora os artesãos, vocês estão agora trabalhando no despertar do seu Fogo da Terra. 
A partir deste mês, se desejarem, convém deixar se estabelecer as energias no nível do seu sacro.

Um Fogo vai nascer, esse Fogo é um Fogo ascensional, cujo objetivo é, portanto, despertar a sua Kundalini e juntar
o seu próprio Fogo ao Fogo do Coração e na Coroa Radiante da cabeça, fazendo de vocês Seres Despertos em seu
pleno potencial, em sua plena Verdade, em sua Luz, e em conexão com o seu Anjo Guardião, com o seu Estado de

Ser, conosco, os Arcanjos e com CRISTO.
A hora da separação terminou, se vocês desejarem.

A hora da reunificação chegou, se tal for o seu desejo.

***

Falando dos seus desejos, vocês devem compreender que, durante este período, muitas das necessidades que eram
suas, de maneira habitual, irão diminuir.

Isso se refere tanto à sua alimentação como aos seus comportamentos sociais, como aos seus comportamentos
sexuais ou alimentares.

As suas necessidades estarão diminuindo.
Vocês terão sede de CRISTO e sede da Água da Vida.

Não hesitem em beber água, não hesitem em se hidratar, porque o Fogo necessita disso.
Neste despertar, na Vibração da Kundalini, vocês irão se tornar seres de pleno potencial, seres de plena Verdade.
Isso acontece agora nas suas estruturas físicas, como isso irá acontecer na estrutura da Terra e, ao mesmo tempo,

na estrutura do Sol.
Jamais se esqueçam de que o que vocês vão ver no Sol não é nada mais do que a sua Eternidade que está

chegando a vocês.
Vocês não têm que temer o Sol, vocês têm que amá-lo, porque ele é vocês mesmos, em outra Dimensão, porque ele

é vocês mesmos no seu Estado de Ser.
CRISTO chega pelo Sol porque é o Espírito do Sol, como eu, MIGUEL, que consegui penetrar no Sol de maneira

direta, há alguns dias.
Do mesmo modo, vocês mesmos serão penetrados e fecundados pelo Sol.

O Sol que é o Fogo, o Fogo do Éter que existe, em vocês, no nível do Coração, no nível da Coroa Radiante da
cabeça e, doravante, no nível do seu sacro.

Alinhando esses três pontos, em vocês, irá permitir à Luz irradiá-los totalmente, permitir à Luz despertá-los.



Vocês nada têm que temer, por que é o seu objetivo, por que é a sua aspiração.
Quando vocês pedem a Luz, vocês pedem o Sol.

Quando vocês pedem a liberação, vocês chamam o Sol.
Quando vocês pedem a Unidade, vocês chamam o Sol.

É isso que está ocorrendo.
No Sol, em CRISTO, novamente, e pela terceira vez, acolhamos a Luz Crística, na Verdade e na Unidade.

Juntos, por toda parte neste planeta.
*

*
... Efusão ...

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, continuemos.
Eu vou terminar a minha intervenção por essas palavras: doravante, eu estou à disposição de vocês, a título

individual e coletivo.
Aproveitem os momentos de alinhamento com a sua tripla lareira para pedirem e invocarem a minha Presença, a
minha Radiância, a minha proteção, proteção não de qualquer Sombra, mas proteção e amplificação da sua Luz.

Ela deve aumentar cada vez mais. 
Eu voltarei, de maneira mais precisa, a fim de iniciar o Fogo da Terra, em 17 de abril, na mesma hora.

Eu estarei com vocês, mais precisamente, durante o trabalho solicitado das 19h00 (hora francesa), que vocês irão
acolher na mesma postura.

Vocês poderão, durante este período privilegiado de alinhamento, solicitar a minha Presença e a minha Radiância.
Do mesmo modo, o Mestre da Luz aproximando-se da sua Consciência, vocês poderão, progressivamente e à

medida dos próximos dias e semanas, chamar, invocar e manifestar o Mestre da Luz. 
Ele vem como seu melhor amigo, o que ele é, como seu Irmão, seu grande Irmão, na simplicidade e na Unidade.

Acolham-no, também, com simplicidade e com Unidade.
Ele está aí, se vocês permitirem, para aperfeiçoar a sua Luz a fim de iniciá-los à sua Dimensão.

Eu lhes digo, portanto, de maneira formal, até 17 de abril, à mesma hora, que irá firmar assim um ano completo do
meu trabalho na sua Consciência, no seu Sistema Solar. 

O conjunto dos Arcanjos que trabalham com vocês para a liberação deste Sistema Solar apresenta-lhes as
suas homenagens, os seus agradecimentos, as suas saudações.

Vamos, portanto, permanecer juntos, agora, além das palavras, em comunhão. Acolhamos.

*

*
... Efusão ...

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, eu vou deixá-los agora na ignição da sua tripla lareira.
Se houver necessidade de especificações referentes ao Fogo do Éter ou, ainda, sobre a minha próxima intervenção,

eu deixarei responder às questões o Arcanjo ANAEL, durante uma das suas próximas vindas.

***

Eu lhes transmito o meu Amor, a Luz Crística.
Que a Verdade esteja com vocês.

Que a Luz os acompanhe e os abençoe.
Até logo.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, onde quer que estejam na superfície deste planeta,
eu envio as minhas bênçãos, os meus agradecimentos e os agradecimentos e bênçãos do Conclave Arcangélico e,

com eles, as saudações das Forças Intergalácticas da Luz e da Vibração.

Hoje, nós abriremos juntos, o advento da sétima e última Etapa que vai nos conduzir até 17 de Maio.

Hoje, abre-se a última e crucial etapa da desconstrução da Ilusão do seu mundo.

Juntos, e vocês, e nós, vamos abrir em meio à Unidade, em meio à Verdade, a fim de estabelecer os fundamentos e
as bases de um novo mundo e de uma nova Dimensão.

Durante este mês final, tudo o que deve ser desconstruído sê-lo-á totalmente.

Durante este período, e também como havia anunciado, e desde agora, o Fogo da Terra se acende, o Fogo do
Céu encontra também, desde hoje, e pela primeira vez depois de vários milênios, o Fogo da Terra.

Em meio a esse despertar (firmando para vocês, o despertar da sua Kundalini, e o despertar da Kundalini da
Terra), realizar-se-á tudo o que os Mensageiros, o que os profetas haviam anunciado desde tempos imemoriais.

Isso é agora.

Regozijem-se, pois chegou o momento de comemorar o despertar da Luz e o estabelecimento da Justiça em meio à
Verdade, a vinda do Mestre da Luz em meio à sua densidade.

Durante este mês, o único descanso existente será o seu Templo Interior, em meio ao Fogo do Coração e ao Fogo
da Terra, bem como ao Fogo da cabeça.

Juntas, essas três lareiras vão se reunir, realinhando-os e favorecendo o seu acesso ao Estado de Ser.

Essas Vibrações da Luz tornar-se-ão cada vez mais intensas, permitindo varrer os últimos obstáculos ao
estabelecimento da Verdade.

Nada do que esteja corrompido, nada do que seja Ilusão, nada do que seja Sombra poderá subsistir durante este
período, tanto em vocês como no seu exterior.

*******

Surge um Novo Mundo, em vocês, e no exterior de vocês.

Vocês são os fundadores, pela ancoragem da Luz que vocês realizaram sobre toda esta Terra, da nova Dimensão,

MIGUEL – 7ª ETAPA - 17 DE ABRIL DE 2010
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da nova Vida unificada e, enfim, re-ligada à Fonte.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, afirmem, em vocês, a Verdade, a Luz e a Unidade.

Estabeleçam o seu Santuário Interior nas moradas da Paz suprema, em meio ao seu Coração, em meio à Verdade e
em meio à Unidade.

Esta última Etapa vai refletir, para mim, não o fim da minha intervenção, mas o fim da desconstrução, preparada e
organizada pelo Conclave Arcangélico e por toda Confederação Intergaláctica da Luz.

Várias manifestações incomuns, que eu tinha anunciado há mais de um ano, tornar-se-ão coisas corriqueiras nos
seus espaços e na sua Dimensão dissociada.

Nada deverá alarmá-los, quaisquer que sejam as manifestações elementares que aconteçam agora na superfície
deste planeta, que irão se amplificando.

Vocês só devem dar atenção e a sua Consciência ao seu Fogo do Coração, ao Fogo da Terra e ao Fogo da sua
cabeça.

O Fogo da Terra, quanto a ele, vai por em prática o que os profetas haviam anunciado para os tempos a advir.

Esses tempos chegaram.

Vocês entram em cheio nesta última Etapa, no estabelecimento do reino da Justiça e no estabelecimento do que foi
denominado, por São João, a Espada da Verdade.

O último Selo foi aberto hoje e vocês entram então na Revelação final da sua Unidade, da sua Verdade.

Estejam na Paz, sejam felizes, estejam unificados.

Juntos, agora, faremos uma pausa, para acolher o Fogo da Terra pelo Fogo do Céu.

Agora.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas, hoje, e durante o próximo mês, eu lhes peço especialmente para
encontrar instantes e momentos propícios para a sua reunificação, nas moradas da Paz suprema em meio ao Fogo

do Coração e ao Fogo da Terra.

Lembrem-se de que a única maneira que vocês têm de ajudar esta Humanidade em transição é se estabelecendo
cada vez mais firmemente na Verdade, no Fogo do Coração, no seu alinhamento com a Fonte.

Em nenhum momento deverão reagir, o que os colocaria de novo na dualidade.

Não se preocupem com o barulho do mundo.

O que se desintegra deve se desintegrar para dar lugar ao novo, a fim de dar lugar à Unidade, à Alegria e ao fim da
falsificação.

A matriz, denominada 3D dissociada, vive suas últimas horas e seus últimos momentos.

Em breve, muito em breve, Maria, a Divina Maria lançará seu apelo [Anúncio], cada um de vocês o viverá.

Desde já (mas eu voltarei no dia 17 de Maio, às 17h00 – às 12h00, hora de Brasília – para anunciá-lo a vocês), o dia
17 de Julho de seu ano, durante 24 horas, desde a 0 hora francesa – desde as 19h00 do dia 16 de Julho, hora de

Brasília – até a 01h00 da manhã do dia seguinte – até as 20h00 do dia 17 de Julho, hora de Brasília – em todos os
países desta Terra, será consagrado à unificação da Consciência pela Revelação das chaves do Senhor Metatron.

*******

Vocês vivem momentos únicos, momentos em que vocês vão encontrar o que haviam perdido: a sua Eternidade.

Então, nós lhes desejamos as boas vindas e nós vamos acolhê-los, que isso seja em meio ao seu Templo Interior,
que isso seja em meio ao seu Estado de Ser, que isso seja em meio às Naves da Luz, ou ainda em meio ao

seu veículo de Estado de Ser.

Nós estaremos com vocês muito em breve para percorrermos, juntos, os últimos passos que os separam do retorno
da sua Unidade.

A época das tribulações definitivamente começou.

Essas adversidades não devem preocupá-los porque vocês estão, pela Luz e pela Graça, protegidos e unificados.

Solicitem a minha ajuda, a título individual, e eu estarei presente, porque agora vocês são os faróis que brilham na



noite.

Sua Luz é vista, reparada e reconhecida por nós.

Onde vocês estiverem sobre esta Terra, qualquer que seja a situação, quaisquer que sejam os momentos que
tenham que viver, solicitem a ajuda dos Arcanjos, da Confederação Intergaláctica.

Nós estaremos com vocês, entre vocês.

Basta simplesmente se estabelecerem com firmeza, com determinação, no abandono à Luz, na recepção da
totalidade da efusão da minha Radiância que passará doravante pelo sol, pelos cometas, mas também em junção

com Gaia, pelo Fogo da Terra e pela mobilização do ar e deste Fogo, em meio ao ar. 

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Lei de Um, durante cada momento desta última Etapa, em meio ao Fogo da Terra, vocês têm
que escutar as suas intuições, as suas percepções Interiores, a fim de seguir, a fim de estar protegidos, a fim de ser

o que devem ser, quando chegar a hora.

Não rejeitem nenhuma informação vinda do seu ser Interior, do seu Anjo Guardião ou dos planos da Luz.

Somente esses elementos devem guiar, assim como o Fogo do Coração, sua condução,
suas mudanças, seus estabelecimentos e, também, a melhor maneira de realizar esta Etapa.

Ao seguirem essas informações e essas intuições, resultará, para vocês, uma Paz crescente, um estabelecimento em
meio à Alegria, em meio à Unidade e em meio à perspicácia do que está em obra, no seu corpo físico, em suas

estruturas sutis e também, ao nível dos elementos da Terra que, doravante, têm total liberdade para agir como bem
lhes parecer, no nível dos Quatro Viventes, para realizar, com plena liberdade, a desconstrução total desta Ilusão.

Um Novo Mundo se abre a vocês, como lhes disse.

Os fundamentos estão colocados.

Entre vocês, os irmãos que ainda não aderiram aos espaços da Unidade serão chamados a responder a este apelo
final das Forças da Luz Intergaláctica e da Confederação Intergaláctica, para se estabelecerem na sua Verdade.

Vocês não poderão forçar ninguém, vocês não poderão conduzir ninguém onde ele não desejar ir.

Lembrem-se de que a única maneira de ajudar toda a Humanidade, e a própria Gaia, é se estabelecendo na
sua Tripla Lareira: Coroa Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado.

Apenas ao acender a Tripla Lareira é que vocês farão a vontade da Fonte e de nenhum outro jeito.

Cabe a vocês então encontrar a calma, a serenidade, a Paz e, principalmente, a Unidade.

*******

Não há alternativa a não ser o estabelecimento da Unidade, em vocês, para não viverem as tribulações que agora aí
estão.

Estas não lhes dizem respeito, Filhos da Luz, se aceitarem continuar na Luz e na Unidade.

Eu lhes remeto às palavras de João, no seu Apocalipse ditado pelo Cristo.

Ele contém, sob forma codificada, o conjunto de tudo o que, agora, lhes chega sobre o plano Vibratório.

Vocês são auxiliados, vocês não estão sozinhos, mas vocês, sozinhos, podem permanecer na Verdade.

A Espada da Verdade deve seccionar o que dever ser, tanto em vocês como no seu exterior, para permitir a esse
mundo nascer em meio à nova Dimensão.

Muitas coisas vão acontecer, sobre a Terra como no Céu, mas vocês vão habitar, pela Graça da Luz, pela Graça da
ancoragem da Luz que vocês realizaram, em meio à Verdade, em meio à Unidade, em meio à Paz e,

principalmente, em meio à sua Integridade. 

... Efusão de energia ... 

Bem amados Filhos da Fonte, bem amados Filhos da Lei do Um, o Fogo que vocês sentem no Interior das suas
estruturas, essa Vibração rápida percorrendo todas as suas estruturas físicas e sutis, é o Fogo da liberação.



Vocês não se preocupem porque essa Luz não queima.

Ela queima simplesmente o que deve ser eliminado no Interior de vocês, assim como sobre esta Terra.

Acolham então o Fogo, acolham a Espada da Verdade, como vocês vão acolher Cristo e como vocês vão acolher
Maria e o Senhor Metatron.

Eu vou vigiar ao seu lado.

Basta, ainda uma vez, me chamar e eu responderei.

Em meio à Vibração do Fogo, vocês vão encontrar espaços que, até agora, estavam fechados para vocês.

Em meio a este Fogo, vocês vão encontrar a Paz.

Em meio a este Fogo, vocês vão encontrar Cristo, vocês vão encontrar a sua Dimensão de Luz, a sua própria
Mestria de Luz.

Só isso é importante.

Todo o resto vai se acomodar na vida de vocês, em relação à própria qualidade do Fogo que vocês terão
desenvolvido em meio ao seu corpo e ao seu Coração.

Todo o resto vai se estabelecer segundo o princípio da Lei de atração e ressonância: com facilidade, com evidência.

Nada deverá perturbá-lo.

O apaziguamento, a Paz, a Alegria, serão sua eleição, serão seu domínio, desde que vocês liberem o que deve ser
liberado.

O que deve ser liberado é a Ilusão, o que deve ser liberado é o que contribuiu para manter esta matriz, para toda a
Humanidade.

Hoje e a cada dia, todas as Naves da Confederação Intergaláctica e nós, os Arcanjos, nos aproximamos da sua
Dimensão.

Em breve, a influência Vibratória deste Fogo será amplamente perceptível e visível, mesmo para aqueles que, até
agora, não o acolheu.

Nós viemos porque nós partilhamos com vocês da mesma Fonte e do mesmo sentido do Serviço da Verdade e da
Unidade.

O conjunto do Conclave, o conjunto das Forças da Luz, vai acompanhá-los.

Estabelecendo em meio ao seu Coração, estabelecendo em meio à Unidade, a Espada da Verdade não poderá, em
nenhum momento, impedi-los de realizar isso.

Muito pelo contrário, ela vai ajudá-los a seccionar e a separar de vocês o que não é Luz, o que não é Unidade, o
que não é Verdade.

A confiança e o abandono à Luz, à vontade do seu Ser Interior, é fundamental.

Vocês poderão se conectar à Luz e às Forças viajando em meio à Luz, não importa em que momento do dia e da
noite durante esta 7ª. Etapa.

De maneira privilegiada, eu estarei com vocês, como nesta noite, das 19h00 às 19h30 (hora francesa) [das 14h00 às
14h30, hora de Brasília], de maneira muito mais apoiada, de maneira muito mais presente para ajudá-los a

estabelecer o Fogo da Terra e, para alguns de vocês, desde já, para reunificar a Coroa Radiante da cabeça com a
Coroa Radiante do Coração e com o Triângulo Sagrado.

Nesse momento, alguns de vocês irão descobrir o seu potencial criativo, irão redescobrir a sua Unidade, a sua
história do Espírito, a sua filiação, os seus pilares espirituais.

Alguns de vocês irão se comunicar com os elementos e poderão comandá-los.

Sirvam-se então dos seus poderes da Unidade, não para o poder, mas para se manter em meio à integridade, em
meio à sua Unidade, em meio à sua Verdade.

Esse novo acesso às forças elementares resulta diretamente da ativação do Fogo da Terra.

Os elementos, em vocês, vão obedecê-los, assim como fora de vocês.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...



Bem amados Filhos da Luz, se houver dúvidas quanto à experiência e ao estabelecimento desta 7ª Etapa, eu desejo
esclarecer antes de lhes passar os nossos próximos encontros.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas, lembrem-se: eu estarei com vocês, se vocês me chamarem.

Eu estarei com vocês, de forma privilegiada, das 19h00 às 19h30 [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília], desde
esta noite, e eu vou marcar um encontro para o encerramento da minha intervenção de ‘desconstrução’ no dia 17 de

Maio, quando eu voltarei na companhia da Divina Maria que vai se expressar então de maneira formal.

Eu lhes transmito as bênçãos da Fonte, as bênçãos de todo o Conclave, de todas as Forças da Confederação
Intergaláctica e as minhas bênçãos pessoais.
Recebam todo o Amor e o Fogo da Criação.

************
ÁUDIOS
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de estrelas, em meio à minha Presença e em meio à
minha Radiação portadora do Ultravioleta e da Luz Azul, eu estou doravante mais próximos de vocês.

Como havia lhes anunciado há duas semanas, cada um de vocês pode chamar pela minha Presença, pela
minha Radiação e pela minha Irradiação.

Em meio aos tempos finais desta Dimensão que vocês percorrem com seus passos, eu lhes peço, se isso
lhes for possível, para se instalarem em meio à Alegria, de maneira definitiva.

Em meio ao Fogo se manifestando doravante com força nesta Terra, aquilo que deve ser definitivamente
desconstruído o será antes de expirar a data da última Etapa [17 de Maio].

Vocês penetram em cheio, de agora em diante, na possibilidade de acesso e de estabilização em meio à
nova Dimensão.

Gaia, a Terra, se prepara ela também, para suas Núpcias, permitindo-lhe encontrar a sua Dimensão de
sagração em meio aos Universos Unificados, em meio aos Universos da Paz.

Mais do que nunca, não se detenham no tumulto deste mundo que se finda, pois é realmente de um fim
que se trata.

A Alegria, a Verdade, o Fogo presentes tanto em uma da sua Tripla Lareira, como em uma das três
Lareiras, bastam para lhes fazer encontrar o que será a sua Presença em meio à nova densidade.

Em meio a este espaço ao qual eu fui convidado, ser-lhes-á possível se aproximarem, em Verdade e em
Unidade, da Vibração do Fogo.

***
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Apelem à minha Radiância, à minha Presença e às minhas funções.

Eu sou aquele que conduz e que coordena a chegada da Luz preparando o caminho para Metatron e para
o Mestre da Luz.

Aqueles que se aproximam, agora de maneira definitiva, de sua Dimensão.

Maria, a quem nós entregamos nossas chaves desde mais de um ano, prepara-se para lançar o seu Apelo
à Humanidade integralmente.

Para vocês, Sementes de estrelas, Ancoradores e Trabalhadores da Luz, suas escolhas já foram feitas,
resta assumi-las, mantê-las e transcendê-las.

Esse trabalho começa em 17 de Maio, ao final da minha intervenção.

Eu lhes darei, nesse momento, a conduta para seguirem durante o período de sessenta e um dias que os
levarão a 17 de Julho deste ano.

O seu mundo muda, ele muda em direção ao melhor, para ir para a Unidade.

O que não pertence à Unidade deve agora se enfraquecer e desaparecer do seu campo de visão.

Isso é inelutável, isso foi previsto, isso era previsível e isso é agora.

Em vocês também, esse trabalho deve ocorrer.

A purificação que eu lhes trago e o Fogo que eu lhes forneço, tanto em meio a este espaço como além dele,
é destinado a lhes permitir limpar a sua Casa e prepará-los para receber o Mestre da Luz e prepará-los

previamente para receber as últimas chaves da Luz.

Povo das estrelas, a hora da reunificação vai soar em breve.

Deverão responder às locuções interiores que irão lhes permitir honrar o contrato, a sua missão, o que
vocês têm a cumprir dentro deste prazo.

Bem amados Filhos da Luz, hoje, eu lhes afirmo solenemente, preparem-se.

Os tempos chegaram, os tempos estão à sua porta.

Resta, Bem amados, encontrarem a Alegria, encontrarem a Serenidade e encontrarem em vocês os
recursos necessários para cumprir a sua promessa.

Usem e abusem do meu selo, do seu apelo à minha Presença e à minha Radiância.

Nenhum apelo efetuado no nível do Coração ficará sem resposta.

Eu sou, nos momentos que estão chegando, aquele que, pela minha esfera, pela minha Radiância e pela
minha Vibração, assegura-lhes a continuidade do seu caminho e o acesso ao seu Estado de Ser.

Nunca se esqueçam disso.

Vocês poderão, se chamarem por mim, serem vestidos com o meu manto de Eternidade, com a minha
Radiação, com o meu Manto Azul, assegurando-lhes, em meio à sua Dimensão, a possibilidade de ir para

Casa.

Bem amadas Sementes de estrelas, aguardem, estejam atentos às informações que chegam à sua alma
por impulso, por sonho, por premonição, por intuição, por locução interior, porque isso vai guiá-los com

segurança nos seus comportamentos, nos seus deslocamentos e em suas ações.

Esqueçam o que dá prazer à personalidade, e reforcem o que os aproximam do seu Espírito, do seu Estado
de Ser.

Bem amadas Crianças da Luz, Bem amadas Sementes de estrelas, em meio a este espaço privilegiado, se
houver dúvidas, questionamentos quanto ao Plano da Luz, eu bem desejo, e na medida do que for possível,

fornecer informações adicionais que lhes permitam ir onde devem ir, em Verdade.

***

Pergunta: Os sinais de que você fala serão bastante intensos para que nós não os percamos?

Bem amados, não haverá qualquer dúvida possível, qualquer interpretação possível.

Isso será vivenciado como Verdade essencial, como Verdade urgente e sem possibilidade de equívoco ou de



envolver qualquer razão.

Fiquem prontos, estejam em alerta, estejam unidos, sejam pacíficos e vocês não perderão nada do que deve
acontecer.

***

Pergunta: Durante uma intervenção, você disse: “... este novo acesso às forças elementares resulta
diretamente da ativação do Fogo da Terra. Os elementos, em vocês, irão obedecê-los, assim como

no exterior de vocês”. Poderia desenvolver?

Trata-se dos elementos, no sentido arquétipo.

Vocês tornar-se-ão capazes, pelo Fogo Interior, de manifestar o Fogo no exterior.

Os elementos de fora irão se curvar aos seus elementos Internos.

O que está Interno, em vocês, ao nível das forças elementares, tornar-se-á capaz de se manifestar fora de
vocês.

Isso necessita efetivamente de integridade, de honestidade e da passagem em meio à Unidade.

O que vocês observam no exterior, assim como lhes disse várias vezes, acontece também no interior de
vocês.

O sangue da Terra, correspondente ao Fogo da Terra, se manifesta tanto sobre a Terra como em vocês.

O Ar da Terra também se manifesta em vocês.

Vocês terão todo poder e toda liberdade criativa no momento do ápice da agitação.

Obviamente, esta administração dos elementos Interiores só será possível para as Sementes de estrelas.

***

Pergunta: Você tem recomendações, como Arcanjo da desconstrução, sobre o que teria ainda que
ser desconstruído em mim para ir ainda mais diretamente para a Luz?

Bem amado, isso pressupõe que você próprio quer agir sobre o que está para se desconstruir.

No entanto, isso não funciona assim.

Hoje, vocês não estão mais na época de analisar os seus erros, as suas resistências, os seus freios,
mas vocês entram cada vez mais na Confiança e no Abandono total à Inteligência da Luz.

O fato de quererem atuar, por si mesmos, sobre qualquer anomalia que seja, será considerado, no nível das
suas áreas de Consciência e será vivenciado como resistência e não como resolução.

Não é mais tempo, diante da intensidade das modificações Vibratórias, de querer se separar de qualquer coisa,
mas, sim, de deixar a Luz agir e separá-los do que deve ser separado de vocês.

Quer seja em relação a lugares, quer seja em relação às pessoas, quer seja em relação aos problemas
existentes em suas estruturas e na sua Consciência, não há alternativa e haverá cada vez menos.

Vocês têm simplesmente que garantir, que manter a sua Casa limpa, ou seja, não adicionar resistências às
resistências existentes em suas áreas.

Sempre lhes foi dito para caminhar no sentido da facilidade, da humildade e da simplicidade.

Nada mais tem importância.

***

Pergunta: Você disse que ficaria conosco após sua intervenção. Você irá acompanhar a
Humanidade?

Bem amado, é mais simples e mais profundo do que isso.

Como lhes disse na minha intervenção de 17 de Abril, o Fogo do Céu atingiu o Fogo da Terra.

Como eu havia dito, vocês devem deixar nascer em vocês o Cristo interior.



Minha Vibração e minha Consciência estão agora em vocês.

Portanto, minha Presença e minha Radiância lhes são transmitidas não apenas como uma ajuda exterior, mas
como uma Vibração real que vocês estão carregando como Fogo do Espírito e Fogo da Terra.

A alquimia das ‘Núpcias Celestes’ e das ‘Núpcias Terrestres’ [Unitárias - 7 Etapas] permitiu a incorporação, em
meio às suas áreas unificadas que se revelam em vocês, da minha Presença e da minha Consciência.

Então, sendo ela a minha fecundação para a Humanidade, cumprindo, por ela própria, as palavras pronunciadas
pelo Cristo, há dois mil anos.

Cristo disse: “o que eu fiz, vocês o farão e bem maior ainda”.

A promessa está cumprida.

***

Pergunta: Chego a ter momentos de medo. Como contorná-los?

Também aqui, o erro seria querer lutar contra si mesmos, levando-os inexoravelmente para a dualidade.

Isso não é hora de lutar, é tempo de aceitação.

Somente em meio à Luz, na minha Presença e na minha Radiância é que os medos serão eliminados.

Não há que combater, há que aquiescer à Vontade da Luz, à Vontade do Fogo em vocês.

Aí se encontra a solução e em nenhum outro lugar.

Indo direto ao ponto, vocês não têm mais tempo de vacilar, vocês não têm mais tempo de escutar os seus
sofrimentos, mas, muito mais, de ir para o entusiasmo da Luz.

A Alegria, a Serenidade, a Humildade e a Simplicidade do Samadhi que vocês conferiram pela possibilidade
de se re-ligarem à Fonte Una, são a garantia de atravessar esta época.

Os medos são apenas projeções na frente do palco de sua mente.

Em meio à Luz, não há medo.

O medo se situa no nível da personalidade.

A Alegria se situa no nível do Espírito.

Passem ao Espírito e os medos irão desaparecer.

Não há outras soluções, não há outras chaves.

É a única maneira de não mais valorizar o medo.

Se vocês despertarem a sua Confiança ao que está chegando, se vocês se abandonarem, Interior e
exteriormente, ao que está chegando, vocês nada têm a temer, nada a recear, o medo é inútil.

O desafio, pois isso é um, é de cumprir a sua promessa, de cumprir o seu juramento, de realizar o seu
caminho, de realizar o seu Estado de Ser.

Os medos, quaisquer que sejam, são apenas relicários da personalidade inferior que ainda não morreu e que
deve morrer em breve.

***

Pergunta: Por que as coisas se precipitam em relação ao que era previsto?

Já era tempo.

A desconstrução se conclui, restam apenas quinze dias dos dezesseis meses, isso é enorme.

Não há aceleração, há finalização do que devia ser cumprido antes do Anúncio a ser feito por Maria.

Não há nada que explicar em relação a isso, mas a organização do momento fez com que a Luz, hoje (eu não
falo do Fogo, mas da segunda etapa que é a Luz e a sua revelação na sua densidade), se aproximasse muito

rápido.



Assim, a desconstrução dá lugar à destruição e à dissolução da ilusão na totalidade, a única maneira de
encontrar a sua integridade, a sua Unidade, a sua Verdade e o seu Estado de Ser.

Se vocês se abandonarem ao que está chegando, nada, absolutamente nada poderá interferir no que vocês
são, em Verdade.

Deve também, ao se abandonarem à Luz, aceitar deixar morrer o que deve morrer.

O tempo da resistência terminou.

Chegou a hora de mostrar e de demonstrar a sua Dimensão de Sementes de estrelas.

Eu retornarei com muito mais detalhes durante a minha intervenção formal em 17 de Maio, para explicar,
durante os sessenta e um dias que os separam de 17 de Julho, o que deve ser cumprido para viver a Unidade

em vocês.

É isso que está em jogo, é isso que está sendo construído enquanto a dualidade é desconstruída.

Integralmente.

É preciso que este mundo dissociado limpe tudo da sua dissociação, limpe tudo das suas sombras, do que
tinha aprisionado literalmente a Consciência do homem, do que tinha oprimido a sua Dimensão de Sementes

de estrelas e isso será totalmente cumprido nesse momento.

O que não sinaliza o fim definitivo da sua Dimensão, mas o fim do que, no nível desta Dimensão, está
falsificado, corrompido e não tem mais razão de ser em meio à chegada da Luz.

Absolutamente tudo o que foi construído, em vocês e no seu exterior, sobre noções de poder, quaisquer que
sejam, deve ser definitivamente revogado.

Não haverá exceção.

***

Pergunta: Por que somos seguidamente alertados sobre as armadilhas da mente?

Bem amadas Sementes de estrelas, vão para o essencial, vão para a evidência, o resto é supérfluo.

Cada vez mais nas minhas intervenções, as minhas palavras se tornam breves, substituídas pela Vibração e
pela Luz.

Deve ser o mesmo para vocês, senão as suas atividades serão consideradas, pelo próprio Espírito, como
resistências e atuarão como tal em suas estruturas.

Cristo disse: “eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Vocês se tornam o Caminho, a Verdade e a Vida.

Existe algo mais importante?

Será que isso exige interpretação e virtude teologal?

Não.

Isso exige Ser e nada mais.

O resto é só divertimento da sua mente.

Cada vez mais vocês percebem por si mesmos que, se vocês entrarem no jogo do mental ou no jogo da
dualidade, as resistências vão se expressar em vocês pela tristeza, pela doença.

Sigam o mais simples.

***

Pergunta: Tomar Consciência de Cristo em si pode ser uma realidade?

A tomada de consciência de Cristo em Si não é a Presença de Cristo em Si.

Cristo em Si apenas poderá chegar após o Anúncio de Maria e após a revelação das últimas chaves
Metatrônicas, não antes.



No entanto, e efetivamente, é sábio se conceber como Cristo em Si, mas a realidade Vibratória de Cristo em
Si ainda não está concluída.

Ela será realizada, a título coletivo se acredita, no momento em que a reunificação das três Lareiras for
realizada de maneira durável, e isso apenas poderá ocorrer a partir do momento em que as chaves

Metatrônicas faltantes lhes forem entregue.

Mas vocês estão no caminho disso.

***

Bem amadas Sementes de estrelas, eu peço, se possível, que esta minha intervenção seja amplamente
liberada, porque esta fase intermediária, seguindo em meio à 7ª e última Etapa, irá esclarecer algumas

Sementes de estrelas em relação ao que chega e em relação ao que está a caminho e em relação ao que é
bom Ser e não mais ser.

Que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade estejam com vocês e em vocês.

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

NDR: A intervenção de 17 de Maio será feita em público, em Perpignan [Sul da França] [das 12h00 às
14h00 – hora de Brasília] – Todos os detalhes estão na coluna “canalizações públicas” de nosso site Autres

Dimensions. 
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu abro a vocês um espaço para perguntas.

***

Pergunta: Como será desenvolvida a sua função desde agora até o final do seu período de intervenção?

Bem amada, Semente de Estrela, o fim do período de intervenção, na desconstrução, em relação com os
Casamentos Celestiais e as Etapas, chegam ao fim logo.

Isso não significa, como eu disse, que eu irei deixá-los, muito pelo contrário.

O que quero dizer significa que, durante os sessenta e um dias que antecedem a 17 de julho, eu vou imprimir em
vocês e desvelar o meu Selo e a minha Presença.

***

Pergunta: Como irá se exprimir esta Marca, esta Presença?

Ela está diretamente ligada à Lareira e a reunificação da Tripla Lareira e a fixação, junção e comunicação, de maneira
mais direta com o seu Estado de Ser.

Meu Fogo e o Fogo do Ultravioleta, da Fonte e do Espírito Santo, permitirão manter, dentro de suas estruturas, um
movimento Vibratório que lhes permitirá ir para este Estado de Ser de maneira muito mais incisiva e muito mais direta

do que foi o caso até agora.

Ser-lhes-á possível penetrar, cada vez mais, os mundos da Unidade.

Isto irá se traduzir em vocês, em suas consciências limitadas, por mecanismos relacionados com as vibrações de
natureza atômica, contribuindo para elevar o seu nível Vibratório, a fim de lhes trazer, na Consciência e na Unidade,

no momento preciso em que se derramarão as Chaves Metratônicas restantes em sua Humanidade.

***

Pergunta: podemos ainda recorrer a você para cortar os laços?

O Fogo é efetivamente o que dissolve e queima o deve ser destruído na ilusão.

Hoje, o mais importante é revelar o que sou, em vocês.
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Isto, bem para além da função de purificação, da função de limpeza.

Trata-se, a seu nível e a título individual, do que eu chamaria de suas Últimas Núpcias.

***

Pergunta: Como viver da melhor forma essas Últimas Núpcias? Há um ato a colocar aí?

Colocar atenção e Consciência nos aspectos Vibratórios, à sua percepção em suas estruturas, na sua Consciência.

Lembrem que Consciência implica Vibração e que se sua Consciência limitada se coloca sobre a Vibração, ela levará
a efeito o acesso à Consciência Ilimitada, que é Vibração ainda mais rápida.

É isso que vocês percebem nas suas estruturas, dentro do seu corpo físico, como nos corpos sutis.

***

Pergunta: a desconstrução continuará, em nível social ou geográfico?

Vai continuar, mas, como eu disse, não falamos mais de desconstrução, mas de dissolução.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre desconstrução e dissolução?

A desconstrução consistiu em romper as rodas da ilusão, elas ainda existem, mas não funcionam mais.

Vocês a percebem devido ao fato de sua presença ainda, nessa densidade.

A dissolução é um processo muito mais avançado do que o processo de desconstrução.
Ela corresponde ao desaparecimento total do que não é Verdade e Unidade.

***

Pergunta: Como irá se manifestar esta dissolução em nossas estruturas?

Dentro de suas estruturas, é a aceleração incrível do aspecto Vibratório.

Vocês perceberão essas Vibrações, não mais unicamente dentro das Três Lareiras, do que vocês chamam chakras,
ou no que vocês chamam partes do corpo, mas essas Vibrações percorrerão o conjunto de seu corpo e de suas

estruturas.

Este é o alinhamento com a atividade solar, que vai continuar a crescer nos próximos dias e semanas que virão.

Vocês serão, literalmente, irradiados pela Luz.

***

Pergunta: O que restará depois de todas estas dissoluções?

Desta dimensão, absolutamente mais nada.

Um novo mundo, uma nova Terra aparecerá à sua Consciência e vocês aparecerão, neste novo mundo, cada um
segundo o seu destino.

Mas isto não é para 17 de julho, mas está a caminho para vocês.

***

Pergunta: a que corresponde exatamente a data de 17 de julho?

É o ‘dia da Unificação da Consciência’ tornado possível na humanidade.

Naquele dia e a partir daquele dia, o mundo poderá lhes parecer, sem máscaras, sem falsos pretextos.

Ele lhes aparecerá em verdade e em Espírito.

Tanto seu mundo como outros mundos.

Trata-se de um grande salto na história da humanidade, permitindo o assento e o impulso final para o fim da ilusão.

***



Pergunta: havendo intervenção a cada dia 17 de cada mês, vocês também vão intervir em 17 de junho?

Não, eu farei silêncio entre 17 de maio e 17 de julho.

Silêncio pelas palavras, mas Presença cada vez mais ativa em vocês mesmos, a título individual como a título
coletivo.

Minhas manifestações ligadas ao Fogo, aos Cometas e ao Ar reforçar-se-ão.

O resultado sobre a Terra será água, muita água e fogo.

***

Pergunta: os fenômenos ligados à água são para compensar a atividade solar?

Não, água e sua implantação, no momento, correspondem à Água Benta.

Ela representa, nesta Terra, a água do Batismo final, aquela da Reunificação com o seu Espírito.

***

Pergunta: restarão seres humanos com a forma que conhecemos ou todo o mundo terá novos corpos?

Não há regra fixa nem definitiva.
Cada um irá para onde o levar a sua Vibração e a sua Consciência.

***

Pergunta: A Água Benta tem as mesmas características da água de Maria?

Todas as águas da Terra serão preenchidas com o Fogo.

Obviamente, as água consagradas e sagradas verão esta energia do Fogo, dentro de sua estrutura, amplificada.

A água será um bálsamo sobre o Fogo.

***

Pergunta: Isso significa que essas águas sagradas e consagradas já contêm o Fogo?

Em parte.
Mas quando da Unificação da Consciência, elas o compreenderão inteiramente.

***

Pergunta: o frio atípico que observamos é o mesmo princípio em relação ao Fogo?

Assim como disse, os elementos são livres.

Eles não são mais comprimidos pelas forças da matriz, assim, os elementos são distribuídos com a finalidade de
manifestar a nova materialização da Terra em outros Espaços.

***

Pergunta: O que se entende por « Fogo na água »?

O Fogo na água, está ligado à capacidade da água, no nível atômico e molecular, para estocar o fogo.

O hidrogênio será contido de maneira mais importante na molécula de água.

A estrutura atômica, molecular e eletrônica da água vai mudar.

***

Pergunta: Qual será a consequência sobre o nosso organismo quando a bebermos?

Bem amada Semente de Estrela, o seu corpo físico é composto principalmente de água. 
Esta água também será transformada.



Isso explica a percepção de radiação que você sentirá na estrutura física, que alguns dentre vocês já o sentiram
durante o exercício das primeiras chaves Metatrônicas.

Trata-se de uma irradiação pelos raios cósmicos, de seu corpo.

Essas Radiações qualificadas de ionizantes permitirão despertar seu DNA na totalidade.

***

Pergunta: Você ainda terá uma função no novo mundo que será criado?

Amado, assim como eu disse e repeti, eu intervenho de maneira intensa na criação dos Universos, tal como vocês os
conhecem e tal como vocês ainda não os conhecem.

A minha Consciência será a sua Consciência.

Por agora, você não tem os recursos, nem intelectuais, nem mesmo dentro da sua Consciência, para entender essa
afirmação.

No entanto, ela corresponde à Verdade.

***

Pergunta: eu tomei consciência de um laço específico. Você pode intervir para cortar essa relação?

Bem Amada Semente de Estrela, não há necessidade de pedir, há que fazer e Ser.

Quando eu digo pedir, isso é integração de minha Vibração, de minha Consciência, dentro de sua Consciência.

Isso é pedido, mas enquanto isso permanece pedido, isso permanece exterior.

O objetivo, obviamente, é liberar em vocês tudo o que os escraviza.

Desde já muitos meses, eu mencionei essa noção de escravidão. 
Escravizar é servir a outros além de si mesmo.

Hoje, vocês podem e vocês devem servir a si próprios. 
Servir a si próprio é servir a Fonte e isso é a mesma coisa.

Sirvam-se da minha Radiância, da minha Vibração, da minha Consciência, do meu Fogo para liberar em vocês o que
deve ser liberado, de maneira mais direta, de Coração para Coração e de Fogo para Fogo.

Quando eu falo de Coração para Coração e de Fogo para Fogo, isto é Vibração.

***

Pergunta: Na nova Terra, haverá alternância de dias e noites?

Estas questões apenas vão alimentar o mental.

Dar-lhes uma descrição da nova Terra ou de sua Consciência Unificada não serve para nada, exceto para afastá-los
da Unidade.

Procure a Unidade e não a curiosidade.

***

Nós não temos mais perguntas, obrigado.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, de meu Fogo para seu Fogo, de minha Luz Vibral para sua Luz Vibral, da minha
Consciência para a sua Consciência.

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, que o meu Manto de Luz guie os seus passos.

Recebam todo o Amor do Conclave e o meu.

Até breve.

************
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100517_-_MIKAEL...

~ O RETORNO DA LUZ VIBRAL ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, nesse dia, eu termino, na companhia do
Conclave, o período de desconstrução correspondente às Núpcias Celestes, assim como às 7 Etapas.

Hoje, eu selo, para sempre, no seu Templo Interior, acompanhado pelo conjunto do Conclave Arcangélico, em
meio ao seu Templo Interior, em meio às suas células e à sua Consciência, o retorno da Luz Vibral em meio

à sua Dimensão.
A partir de hoje, o conjunto do Conclave deixa total liberdade à Divina MARIA, de quem nós preparamos a vinda

e o retorno em meio à sua Dimensão.
Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM, hoje, abre-se a vocês a possibilidade
do seu retorno, total e definitivo, em meio à Unidade, em meio à Alegria, enfim, de conseguir retornar em meio

à FONTE.
Bem amados Filhos da Luz, onde vocês estiverem, neste mundo que vocês percorrem, seja quem vocês
forem, em meio à sua Dimensão de Eternidade, hoje, o conjunto das forças da Luz anda a toda pressa ao

encontro de vocês.
Várias manifestações ligadas à desconstrução chegam hoje, não ao seu final, mas à sua plena expressão.

Mais do que nunca, a hora é para o regozijo, a hora é para a Alegria.
São os nossos reencontros, esperados desde tanto e tanto tempo, que podemos enfim festejar junto a vocês,

em vocês e com vocês.

*** 

O conjunto das Consciências, em meio à Confederação Intergaláctica da Luz Unificada, entra doravante no seu
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espaço de Vida, no seu planeta.
Os Anjos do Senhor pousaram na Terra.

O Fogo da Terra se desperta por toda parte sobre a sua Terra e em vocês.
A hora chegou de viver e de realizar a promessa.

O conjunto do que havia sido anunciado, predito, profetizado (seja pelos profetas, seja pelos Anjos e os
Arcanjos, seja por suas visões, seja, enfim, pela sua própria intuição), esse momento, tanto esperado e tão

temido, chegou hoje.
O conjunto da Radiância Arcangélica está, hoje, definitivamente nas mãos da sua Criadora, nas mãos d’Aquela

que prepara o retorno.
Como Ele partiu, Ele voltará, assim sinalizou CRISTO.

Como vocês sabem, conforme eu anunciei durante esse período entre o final desta Etapa e o dia da Unificação
da Consciência global, restam-lhes dois meses para refinar a sua preparação Interior, para guardar e manter o

seu Templo Interior em estado de abertura, de Alegria.
Chegou o momento de largar definitivamente as futilidades e todas as ilusões do seu mundo.

Um mundo morre. Outro nasce.
Isso não é o fim, mas o início.

Vocês chegaram ao extremo limite de falta de Luz que este mundo podia suportar.

*** 

O Fogo da Terra, o Fogo do Éter, o Fogo do Céu, entram desde agora em plena potência e atividade.
A Luz se revela aos seus olhos, à sua Consciência, ao seu Coração, nas suas células, a cada instante.

Ela está doravante aí, com vocês e em vocês, a Luz Vibral, a Luz autêntica, que nós conduzimos e
sustentamos até vocês.

Vocês têm a liberdade, hoje, de penetrar diretamente, com toda consciência e com toda lucidez, nas moradas
da Eternidade.

Vocês reencontram, hoje, a sua Liberdade.
Certamente, uma série de fatos deve ocorrer em meio a esta Humanidade, a fim de realizar a promessa e as

profecias.
Regozijem-se, bem amados Filhos da Lei do UM, a hora é agora, a hora chegou de abrir o seu Templo Interior,

a fim de que vocês sejam batizados no Espírito, na Verdade, pelo Fogo.
A primeira vinda d’Aquele que foi chamado de CRISTO permitiu semear este planeta a fim de que, quando
chegar a hora, ele possa responder ao impulso de CRISTO para juntar-se às esferas do Estado de Ser, às

esferas da Eternidade e da ausência de limitações.
Durante esses dois meses, vocês poderão alinhar-se com a potência da Luz.

Vocês poderão, para aqueles de vocês que ainda não realizaram e manifestaram (se tal for o seu desejo de
liberdade absoluta), realizar em vocês o despertar e a ignição, permitindo-lhes viver em meio ao ilimitado.

A hora das limitações terminou, a hora da Ilusão chega ao seu fim.

***
 

A hora do despertar da Humanidade, a título coletivo, chegou.
Esse momento deve ser gravado na mente de vocês, porque ele firma o seu retorno em meio à Verdade, à

Unidade, à Presença ao que vocês são e não ao que vocês viveram nesta Ilusão.
Durante esses dois meses, o alinhamento das suas Lareiras, das suas lâmpadas, permitirá à sua Consciência
penetrar passo a passo em meio aos domínios da Luz, a fim de se prepararem intensamente, ativamente, ao

que é chamado de tribulação.
Essa tribulação não é para vocês.

Ela é para aqueles que estão ainda tépidos, para aqueles que voltam ainda as costas à Verdade, à Unidade e
ao Coração.

A partir de hoje, os elementos, o Fogo, a Água, a Terra e o Ar, combinam suas ações em meio à vida de vocês,
em meio ao seu mundo, para acelerar o que o Conclave e eu mesmo iniciamos.

Compete-lhes, bem amados Filhos da Luz, realizar este trabalho, também, em vocês.
Despojem-se do inútil.

Vão cada vez mais para o essencial, para a Vibração da sua cabeça, para a Vibração do seu Coração, para a
Vibração das suas costas.

Em meio a esta Vibração encontra-se a fonte de toda Felicidade e de toda solução.
Vocês não terão outra coisa para juntar ao que vocês são.

O que vocês são não está na aparência.
O que vocês são não está nas posses, o que vocês são não está nas relações, mas na liberdade.



Vocês foram criados livres, vocês perderam esta liberdade, pela experiência, pela escolha, mas, também, pelo
que foi chamado de queda.

Essa queda não é culpa de vocês.
Isso está no passado, no sentido em que entendem isso.

*** 

Hoje, a Vibração da Luz se revela a vocês mesmos, a cada dia.
Uma multidão de irmãos e de irmãs, que estão como vocês em meio a esta densidade, descobrem a natureza

da sua Essência e a natureza da sua Eternidade.
Vocês não estão sozinhos.

Vocês estão agora acompanhados, pois, permanentemente, nós estamos ao seu lado.
Os seus olhos não nos percebem ainda, exceto para alguns de vocês.

Mas o conjunto do que vocês poderiam chamar de Embarcações de Luz, em meio à frota das Embarcações de
MARIA, chegam agora em meio a zonas mais próximas da sua Dimensão.

Isso firma o rompimento e o desaparecimento progressivo de tudo o que não é da Luz Vibral.
Assim o é para a Ilusão da economia.

Assim o é para Ilusão da compartimentação, da separação entre as Consciências.
Assim o é para tudo o que contribuiu para falsificar, falsear e enganá-los, em suas relações uns com os outros.

Os seus olhos desembaçar-se-ão pouco a pouco.
O seu Coração vai se abrir cada vez mais para a Dimensão do Fogo, para a Dimensão da Verdade, para a

Dimensão da Unidade.
Aqueles que resistirem não poderão subsistir nesta Ilusão.

Bem amados Filhos da Lei do UM que acolhem com Alegria a sua Unidade reencontrada, vocês serão cada
vez mais um bálsamo para aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não poderão, por enquanto,

enquanto a Ilusão não tiver definitivamente desaparecido, acolher o que vocês acolhem hoje e desde agora um
ano.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a Verdade é ainda mais bela do que o que vocês poderiam até mesmo
sonhar.

A Verdade está chegando, ela os libera, inteiramente, de todas as zonas de Sombra, de todas as zonas de
dualidade que os comprimiram nesta Dimensão, que os oprimiram em meio à Ilusão, ao sofrimento e à

dualidade.
Nós vimos a vocês, como vocês vêm a nós.

Nosso ponto de encontro é aqui mesmo sobre este mundo.
Vários eventos correspondendo à dissolução total e definitiva de tudo o que obstruía a sua liberdade de ser e

de Vibração, tudo será inteiramente destruído para a liberdade de vocês.
O Fogo da Terra que está despertando, o Fogo do Céu, que começa a se manifestar na sua Dimensão, vai

modificar a estrutura atômica do seu mundo.
A própria Terra vive uma transformação sem precedentes desde a sua criação.

As manifestações físicas, de que vocês podem estar a par, para alguns, muitas outras lhes serão escondidos e
lhes serão escondidas até o último instante, por aqueles que ainda imaginam ter um poder sobre vocês.

Esse poder terminou.
Nós vigiamos para que o ser humano reencontre a sua liberdade.

Aqueles que recusarem esta liberdade e que desejarem permanecer no poder e na subjugação do outro, seja
pela economia, seja pelo afetivo, seja por tudo o que os manteve no constrangimento, no sofrimento e na

doença, serão os primeiros a serem excluídos deste mundo.
Muitos Irmãos e Irmãs poderão, a partir do dia da Unificação, que irá ocorrer em 17 de julho do seu ano, eles

também, aceder a esta Dimensão de Eternidade.
Muitos de vocês são levados a se transformarem.

Muitos de vocês são ainda levados a ir para mais autenticidade.
Vão para ela, pois, nesta autenticidade, nesta Verdade, tudo irá lhes parecer simples, seja qual for a

complexidade do que se manifestar neste mundo em desagregação.
O Fogo da Terra, assim nomeado, representado pela atividade do fundo marinho, representado pela atividade

dos vulcões, apenas faz refletir a Verdade do que eu lhes digo e que vai se amplificar a partir de hoje.
Várias ilusões deste mundo que os seduziram, que os fizeram se esquecer do que vocês São, vão

desaparecer.
Congratulem-se, pois, em meio a este desaparecimento, encontrar-se-á, para vocês, espaços de liberdade

insuspeitáveis, mesmo entre aqueles de vocês, caras Sementes de Estrelas, que já vivem o Fogo do Coração,
o Fogo do Triângulo Sagrado e o Fogo da cabeça, vocês ainda não têm ideia da Beleza que vem para vocês,



por vocês, a fim de preparar o retorno do Mestre da Luz.
O alarido do mundo será exatamente inverso à bênção que vocês vão viver no Interior de vocês.

Vocês querem viver a Bênção ou o alarido do mundo?
Não haverá alternativa, será um ou outro, o sofrimento ou a Alegria, a Felicidade ou o sofrimento.

Vocês têm total liberdade para ir a um ou ao outro.

*** 

A cada dia, doravante, e além do seu período das 19h (hora francesa), a cada dia, os dez primeiros minutos de
cada hora, terão uma efusão da Radiância Arcangélica, uma efusão do Conclave Arcangélico e da reunião dos

24 Anciões.
As Treze Consciências, correspondendo à MARIA e às doze Consciências femininas que estão com Ela, irão

trabalhar em conjunto com vocês nos 10 primeiros minutos de cada hora, dia e noite.
Isso lhes dará a oportunidade de viver a preparação que irá lhes detalhar a Divina MARIA, permitindo-lhes, pela
construção da Ponte de Luz que os une ao seu Estado de Ser e às Dimensões unificadas, acolher, perceber e

sentir a Presença de MARIA, assim como o seu chamado para o retorno de vocês à Unidade.
Eu deixarei a Divina MARIA expressar de maneira mais específica o que irá acontecer em vocês, para vocês,

com relação ao seu próprio Anúncio.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM e Filhos da Verdade, ainda uma vez,
regozijem-se porque a hora chegou, a hora é agora.
Tudo o que foi escrito, acontece sob os seus olhos.

Tudo o que foi escrito participa da sua liberação e jamais se esqueçam, jamais, de que, seja o que for que
acontecer em meio a este mundo, seja o que for que se dissolver em vocês, existe a FONTE de toda

plenitude, de toda realização de vocês mesmos, em meio à sua Dimensão unificada.
Os Elementos serão ativados, em vocês, a fim de permitir-lhes realizar esta Consciência unificada.

Fenômenos novos, percepções novas, em meio mesmo às suas estruturas sutis desta Dimensão e desse
corpo físico desta Dimensão que vocês percorrem, serão despertados em vocês.

Vibrações novas vão lhes percorrer, modificações importantes do seu humor vão aparecer e irão lhes dar
acesso muito mais fácil à Dimensão Interior da Paz, da Serenidade, da Unidade e da Verdade, da Beleza.

Vão, como já foi dito, vão para o simples, vão para o belo.
Quanto mais e melhor vocês se alinharem a vocês mesmos, na sua Essência, melhor as coisas irão acontecer,

melhor vocês serão os consoladores entre os seus Irmãos e as suas Irmãs que não terão, por enquanto, a
possibilidade de juntar-se a este estado de Graça.

Vocês irão constatar por vocês mesmos, a cada dez primeiros minutos de cada hora, até esta data de 17 de
julho, a influência da Presença Mariana, a influência da sua Presença de Estado de Ser, em meio mesmo à sua

vida comum.
Vocês serão, portanto, por esta Consciência nova, empurrados, literalmente, para ir para ela.

Indo para ela, vocês irão simplificar a sua vida, vocês irão simplificar o que vocês são, e vocês irão alcançar o
que vocês procuram.

Opondo-se, bem amados Filhos da Lei do UM (como aqueles de vocês, aliás, que ainda não creram ou
aceitaram as Vibrações e a Consciência que nós lhes demos, aquela que lhes permite ir para vocês mesmos),

aqueles de vocês que ainda não deram o passo, dar-se-ão conta, por si mesmo, do seu atraso.
Esse atraso será recuperado.

Lembrem-se: «os últimos tornar-se-ão os primeiros».
Não tenham qualquer preocupação.

Em meio a esta Vibração interior, em meio ao Fogo do Coração, em meio à sua Consciência Unificada, não
pode existir a mínima falta, a mínima privação, o mínimo sofrimento.

Muitos elementos de resistência tentarão provocá-los para irem para a resistência.

*** 

Acolham a Luz e isso irá afastá-los deles.
Acolham a Luz e vocês irão encontrar a Paz.

MARIA está aí para isso.
Aquela que vem do Céu, que vem, não para puni-los, não para castigá-los, como algumas falsificações

quiseram fazê-los crer.
Como uma Mãe poderia castigar o seu filho?

MARIA vem do Céu, acompanhada das coortes Angélicas e Arcangélicas, assim como de uma multidão de
Consciências procedentes de sistemas muito afastados do seu, em forma e em Vibração, a fim de



acompanhá-los no seu retorno aos Mundos Unificados, aos Mundos da Liberdade.
Nós lhes pedimos, se tal for o seu sentir, para estarem conscientes, durante este período de dez minutos de

cada hora.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, durante este período, Vibrações novas se instalam em vocês,

que modificações ocorrem durante esses momentos.
Isso é destinado a prepará-los, de maneira forte, de maneira verdadeira e intensa, para o seu encontro.

O primeiro encontro consigo mesmo firma também o seu Reencontro com a sua Criadora, a Divina MARIA, e
prepara, assim, o retorno de CRISTO pelo Céu.

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, nós programamos, pela Graça da minha
Presença e pela Graça do Conclave Arcangélico que me acompanha neste espaço e nesta Terra, para viver o

primeiro espaço de dez minutos agora, juntos.

... Efusão de Energia...

Bem amados filhos da Lei do UM, assim, a cada dia e a cada hora, a Luz irá bater à sua porta.
Assim, a cada dia e a cada hora, vocês poderão se dar conta, por vocês mesmos, do efeito da Luz, da sua

própria Luz na sua vida.
Sejam quais forem as suas atividades neste mundo, sejam quais forem a sua idade, as suas funções, seja qual
for o seu estado, vocês terão a possibilidade de viver, de compreender e, nós esperamos, de integrar o que é

a Unidade, o que vocês São nesta Unidade, além dos véus da Ilusão que recobriam até agora a sua
Consciência.

Vocês irão perceber, cada vez em maior número, o que significa a Alegria, o que significa a Presença, a
Unidade, a Beleza e a Simplicidade.

O seu olhar nunca mais será o mesmo sobre vocês mesmos como sobre o mundo.
Vocês estarão sem complacência, mas com Amor.

Vocês estarão sem fingimento, mas vocês serão Verdadeiros.
Tudo isso é agora.

Não é amanhã, não é dentro de alguns anos, isso é imediatamente.
Não importa o que vai se tornar a Ilusão, ela deve, de todo modo, desaparecer.

A Luz estabelece o seu Reino, agora, na sua Dimensão.
Os seus olhos começam, para muitos de vocês, a vê-la.

O seu Coração começa a vivê-la.
Esses dois meses são um período de intensos preparativos.

Durante este período, vocês irão viver, uns e outros, em função do que vocês já vivem: algumas intuições,
alguns lampejos, chamando-os, por vezes, a mudar tal ou tal coisa.

Se vocês forem ao sentido da Luz, eu repito, tudo será fácil.
Se vocês voltarem as costas para a Luz, isso irá se tornar cada vez mais difícil e complicado.

Ir ao sentido da Luz irá proporcionar à sua Consciência uma Alegria que vocês jamais conheceram nesta
Dimensão.

Nós lhes pedimos, desde o início da desconstrução e desde o início das Núpcias Celestes, para que não se
atrasassem além do necessário, para cada um de vocês, na desconstrução do mundo.

Em breve, e desde hoje, nada mais desta desconstrução poderá escapar, mesmo aos olhares divididos,
mesmo para aqueles que não nos reconhecem ainda e que, portanto, não se reconhecem.

Não importa o que eles irão denominar, o que eles irão nomear, destruição, temor, isso não é verdadeiro, pois
aquele que está no Coração compreende e vive o sentido profundo do que está chegando.

O sentido profundo é o retorno para casa.
O sentido profundo é a reconexão com o que vocês são.

*** 

Assim, MARIA virá chamá-los, dizer-lhes, e fazê-los viver, se vocês a acolherem no seu Coração, preparando
assim o caminho para o que as profecias previram.

O Fogo do Céu, o Fogo do batismo, está doravante à sua porta.
A Onda Galáctica, a Irradiação da Luz Branca, a Irradiação em relação e em ressonância com MARIA, chegará,
durante a realização da Cruz, devendo ocorrer durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), e virá realizar a

promessa.
Isso é um convite para deixar o seu Coração viver, para deixar a sua Consciência Ilimitada assumir o lugar,

assumir todo o lugar do que vocês São, na Verdade.
Quanto a mim, eu deixarei, durante este período de dois meses, estabelecer-se em vocês esta Dimensão

Unificada.
Eu voltarei, estando presente entre vocês, de maneira mais formal e mais direta, em 17 de julho, às 17 horas

(hora francesa).



Para expressar-me novamente durante este intervalo de tempo, eu deixarei, nesse canal como em vários
canais que existem entre aqueles que são e que serão os Mensageiros de MARIA, acolher, de maneira

preliminar, a palavra e a Vibração de MARIA.
Esses Mensageiros irão receber e acolher, primeiro, a mensagem de MARIA.

*** 

A partir de 17 de julho, 'dia da penetração do conjunto do seu Sistema Solar na Irradiação do Sol central', a
partir desse dia, todos vocês, sem exceção, quer o Coração esteja aberto ou quer o Coração não o esteja

ainda, vão ouvir distinta e claramente a Divina MARIA.
Alguns de vocês, em meio aos Mensageiros de MARIA, em meio àqueles que já acenderam a sua lâmpada,
vão ver estabelecer um contato interdimensional entre a sua consciência limitada que se abre ao Ilimitado, e

MARIA, pessoalmente.
Nenhuma dúvida será possível com qualquer falsificação de meios tecnológicos, porque a Vibração do

Coração, nesta troca, será bem real para aqueles que irão vivê-la e, também, para aqueles que irão irradiar.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu gostaria também de lhes dizer o sentimento (se é que podemos falar

assim para um Arcanjo, mas esta é certamente a melhor palavra que eu posso encontrar) de Alegria profunda e
de Paz profunda e o sentimento de Comunhão que, nós, Consciências Arcangélicas, começamos a viver por

vocês todos, individual e coletivamente.
Bem amadas Sementes de Estrelas, antes que eu deixe todo o lugar para a Divina MARIA, se existirem em
vocês perguntas referentes ao que acontece agora e ao que irá acontecer a cada dia, eu quero ali levar um
esclarecimento complementar, para que o seu Coração esteja o máximo possível no acolhimento do que é.

***

Questão: durante este período, é indispensável mudar a nossa alimentação?

Bem amadas Sementes de Estrelas, vocês farão a experiência por vocês mesmos, não por uma decisão do
mental.

O seu corpo irá lhes falar.
Vocês vão sentir muito claramente o que é bom e o que não é bom para a sua Unidade e para o seu Estado de

Ser.
Não forcem de maneira alguma.

Deixem simplesmente se estabelecer, em vocês, a Verdade, sigam esta Verdade e as coisas irão acontecer
com Alegria, de maneira simples e incontestável.

Alguns de vocês poderão sentir necessidade de comer mais, mas, para muitos de vocês, isso será o inverso.
As suas necessidades, quaisquer que sejam no mundo exterior, vão diminuir, enquanto irão aumentar as suas

necessidades Interiores em relação com o Coração, em relação com a Luz Vibrante, em relação com MARIA e
em relação com o seu Estado de Ser.

Muito poucos seres humanos não poderão ou não vão querer se motivar por esses dez minutos de cada hora
que começa.

O seu Coração será o seu guia, infalível.
Ouça-o na Vibração, ouça o som, ouça a Verdade, a Beleza.

***

Questão: quais serão as Consciências femininas que vão acompanhar MARIA?

Bem amadas Sementes de Estrelas, do mesmo modo que existe um círculo de 24 Anciões (de polaridade
masculina, no sentido energético), existe, do mesmo modo, ao redor da Divina MARIA, um círculo de doze

Consciências que estiveram encarnadas nesta Terra e que levam a Vibração Mariana no seu nível mais
elevado.

Não me compete revelar-lhes os nomes dessas Consciências.
Elas acompanham MARIA na sua Revelação.

No seu Anúncio e no estabelecimento do seu Reino.

***

Questão: qual é o papel dos Guerreiros da Luz?



Bem amadas Sementes de Estrelas, o Guerreiro da Luz é um Guerreiro pacífico.
É aquele que compreendeu que a Unidade é Verdade e que a dualidade é Ilusão.

É aquele que age no Ser, é aquele que age na Unidade, e não para fazer o bem ou para fazer o mal.
Existe, em meio a esse Guerreiro, apenas uma vontade de ser Si, na Verdade, no Coração e unicamente isso.

A Luz se estabelece, a Luz se revela, a Luz É.
Vocês se tornam, vocês mesmos, Guerreiros da Luz, a partir do momento em que a sua Consciência,

inteiramente, acolher a Coroa Radiante do Coração e acolher o Fogo do Céu e da Terra nas suas estruturas
limitadas.

Um Guerreiro da Luz não combate.
Um Guerreiro da Luz estabelece, em si, a Unidade e a manifesta ao olhar deste mundo.

***

Questão: os Filhos ou Filhas da Luz podem viver todos esses fenômenos sem ter um conhecimento
específico?

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu respondo pela afirmativa e felizmente.
Existe, hoje, uma multidão de seres humanos (certamente, para nós) ainda muito escassa, e, no entanto, já

muito importante, com relação ao que era antes da intervenção do Conclave.
Esses seres descobrem a sua Dimensão Interior.

Descobrindo a Dimensão ilimitada, não é mais necessário o conhecimento, porque a Luz é suficiente por si só,
quando ela se revela numa Consciência limitada.

Jamais esqueçam que a Luz é resposta, jamais esqueçam que a Luz é evidência quando ela chega à
Consciência.

A partir desse momento, o conjunto da Vida desses seres, conscientes ou não, crentes ou não, na existência
das nossas Dimensões, da nossa Presença, entre vocês ou em outros lugares, vivem-na em total lucidez.

Eu acrescento que as Vibrações da Consciência Unificada e a Revelação da Luz se estabelecendo agora cada
vez mais depressa, de maneira privilegiada e preferencial durante os dez primeiros minutos de cada hora,

tornar-se-á para cada um, evidente, de que a Luz está ali.

***

Questão: como começar o protocolo dos dez primeiros minutos de cada hora e, por outro lado, o
espaço preconizado entre 19h00 e 19h30 (hora francesa) estando em andamento?

Bem amadas Sementes de Estrelas, no que se refere aos dez primeiros minutos de cada hora, quaisquer que
sejam as suas atividades, muito rapidamente, e desde o primeiro dia ou desde as primeiras semanas, vocês

irão sentir o impacto no nível do que chamam de lâmpadas ou de chacras.
Não há, portanto, proposta específica para acolher, nem condições de consciência específicas.

Ainda uma vez, a Luz se revela em sua Ilusão, ela torna-se palpável, visível, perceptível.
No que envolve os espaços que instauramos até hoje, das 19h00 às 19h30 (hora francesa), é possível

continuar a trabalhar nesses espaços, se tal for o seu desejo.
Mas tenham também em mente que, assim que perceberem a ação, em vocês, desses dez primeiros minutos

de cada hora, vai se tornar possível para vocês, simplesmente colocando a sua Consciência aí, realizar
estados de alinhamento que irão provocar, de maneira cada vez mais rápida, em vocês, a Alegria interior,
o Samadhi e o que chamaria, assim como a nomeou UM AMIGO, de dissolução da Consciência no Todo.
Ajudem-se, se isso lhes parecer necessário, de meios e de técnicas que lhes são próprias, que combinam

com vocês.
Eu não tenho, quanto a mim, que lhes dar coisas suplementares.

A Consciência, doravante, bastar-se-á por si, cada vez mais.
Quando tiverem, durante alguns dias ou algumas semanas, percebido e sentido as Vibrações da Luz, em

vocês, mais nada poderá ser como antes e isso irá se referir, a cada dia e a cada semana que transcorre, a
cada vez mais seres humanos.

***

Questão: o Canigou (*) é um Vórtice? Se for exato, o que significa?

Bem amadas Sementes de Estrelas, existe uma variedade do que chamam de vórtices.



Hoje, cada um de vocês, Sementes de Estrelas, torna-se um vórtice.
O vórtice Interior, que é aquele da sua Coroa Radiante do Coração, da sua Coroa Radiante da cabeça, de seu

sacro, é suficiente para viver a Verdade.
Obviamente existe, na Terra, uma diversidade de vórtices, mas nós os convidamos a irem, hoje, para o seu

próprio vórtice.
A resposta para sua questão é sim.

***

Questão: como viver esses espaços dos 10 primeiros minutos de cada hora, à noite?

Bem amadas Sementes de Estrelas, cada Consciência irá vivê-lo de maneira diferente.
Alguns, os mais adiantados, estarão despertos.

Outros irão dormir o sono dos justos.
Não há qualquer diferença.

Assim que começarem a perceber as Vibrações da Luz nas suas lâmpadas, seja pela manhã, à tarde, à noite,
não importa, devido à modificação da sua consciência comum para uma Consciência expandida, isso irá lhes

parecer como evidente.
Vocês não terão mais que se perguntar o que fazer nesses momentos, porque vocês irão percorrer esses

espaços ilimitados.
A sua Consciência estará ocupada, cada vez mais, para viver esta Unificação e esta Alegria.

Alguns de vocês irão alcançar, desde agora, estados de Consciência que foram descritos por alguns
despertos, nos tempos antigos, alguns fenômenos místicos vão então chegar.

Não haverá, para vocês, mais qualquer dúvida da sua realidade essencial.
Não procurem viver o que não é para viver, o que não está ainda à sua porta.

Deixem que o trabalho seja feito pela Luz, contentem-se em estar na recepção, mas na recepção não quer
dizer nada fazer e esperar.

Viver cada minuto com toda lucidez, com toda Consciência.
Tentem, durante cada minuto da sua Vida, serem humildes e simples.

Naquele momento, vocês irão perceber bem depressa a emergência da Luz nas suas lâmpadas e que a sua
Consciência irá viver a transformação.

Saibam também que vocês entram na hora da evidência.
Mesmo o mundo exterior tornando-se cada vez menos evidente, a sua consciência ilimitada tornar-se-á cada

vez mais evidente.
Vocês não terão, portanto, que se preocupar com qualquer medo, com qualquer falta, porque, em meio à

Consciência ilimitada, absolutamente nada de contrário a esta Consciência unificada, pode acontecer na sua
Vida.

Vocês não têm que aprender, vocês simplesmente têm que acolher e, acolhendo, vocês irão compreender e,
sobretudo, viver a Graça da Luz e a Graça da abertura do Coração, na totalidade.

Obviamente, e assim como disse, alguns de vocês irão se tornar Mensageiros privilegiados, irão entrar em
contato, além do seu próprio Estado de Ser, com múltiplas formas de Vida e de Consciência vindas da Luz

autêntica.
Que isso ocorra para vocês ou não, isso é igual, a sua Consciência irá se abrir do mesmo modo.

***

Questão: o que você pode fazer para aqueles que têm um dom de Mensageiro e que se defronta com
portas fechadas?

Bem amadas Sementes de Estrelas, a partir do momento em que o dom se estabelece no Coração, a Lei de
atração e de ressonância atua a fundo.

Não pode, portanto, existir porta fechada quando vocês estão de acordo com vocês mesmos.

***

Questão: o que está previsto para os jovens em relação à mensagem de hoje?

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu não estou certo de ter integrado o sentido desta questão.
Eu disse, várias vezes, por esse canal e por outros canais, que vocês não têm que se preocupar com outra



coisa além de estabelecer a Luz em vocês.
Os jovens, como vocês os denominam, as crianças, já estão prontos.

Não há, portanto, que se preocupar com outra coisa senão com Si.
A melhor maneira de estar no Serviço, na ajuda, é deixar esta Luz se estabelecer em vocês.

Todo questionamento que possa ocorrer com relação a um parente, com relação ao que vocês chamam de
condições econômicas ou materiais, seria apenas especulação mental com relação à Verdade da Luz que,

hoje, está aí.

***

Questão: nesta evolução, qual é o papel dos mundos mineral, vegetal e animal?

Bem amadas Sementes de Estrelas, esta questão traria demasiadamente longos desenvolvimentos que nos
fariam sair da Consciência da Luz.

A partir do momento em que vocês acolhem a Luz e que as suas lâmpadas se abrem e que a sua Consciência
passa em meio ao ilimitado, no Estado de Ser, no Samadhi e na Alegria, mais nada desse tipo de questão

pode aflorar.
Cada reino vai para onde o levar a sua própria Vibração.

A Criação e os reinos, assim como são nomeados por vocês nesse mundo, participam da mesma Ilusão que a
sua Presença nesse mundo.

Cada reino irá reencontrar a sua conexão com a FONTE, indicando que mesmo na Ilusão em que vocês
colocam os seus passos, alguns reinos resistiram, pela sua persistência de forma, à alteração da Ilusão e da

dualidade.
Assim sendo, e é o que permitiu, justamente, manter uma Consciência que ainda tem a possibilidade de

redescobrir, como vocês o fazem hoje, o ilimitado.
Esse reino é o reino cristalino, que jamais se moveu, apesar da falsificação, porque esse reino faz parte dos

próprios fundamentos da Vida.
Não irei me estender sobre o reino vegetal e animal, que é, no entanto, igualmente importante, porque eles

também irão seguir os seus caminhos de Ascensão que lhes são próprios.
Ainda uma vez, todas as respostas irão lhes aparecer claramente, e de maneira direta, indo lá onde se encontra

a solução, ou seja, no Fogo do Coração, na Vibração da Coroa Radiante do Coração, no alinhamento da sua
Tripla Lareira.

Absolutamente todas as respostas, sem exceção, ali estão.

***

Questão: o que acontece para aqueles que morreram?

Bem amadas Sementes de Estrelas, esta resposta já foi dada várias vezes.
Os mortos, para a maior parte, estão em posição de espera, de estase, preparando-se para ir, quando chegar a

hora, para um mundo correspondente à sua Vibração que é, obviamente, não esse mundo tal como vocês o
conhecem, dado que este é levado a se dissolver inteiramente.

Algumas almas, obviamente, reencarnam-se ou encarnam-se ainda em meio a este mundo e eu diria, até
mesmo, em número cada vez mais importante.

Algumas dessas almas são reencarnações, outras são almas e Espíritos inteiramente novos que querem
aproveitar, de maneira breve, a experiência da dissociação e da dualidade, oportunidade única que lhes é

oferecida, pois, a partir de agora, a dissolução desses mundos irá desaparecer e permitir o seu
desaparecimento.

A dissolução deste mundo corresponde a um decreto da FONTE que faz com que mais nenhuma Consciência,
nos Multiversos e Multidimensões, possa estar separada da FONTE.

Foi, portanto, uma experiência única de viver, certamente, de maneira transitória, que foi esta separação da
FONTE.

***

Questão: o alinhamento com a FONTE permite melhorar problemas físicos?

Bem amadas Sementes de Estrelas, cada caso é diferente.
Mas, em última análise, é preciso ter em mente que este corpo que vocês habitam é levado, simplesmente, a

desaparecer.



A Consciência não irá desaparecer, muito pelo contrário.
Para isso, este corpo deve se dissolver, inteiramente.

***

Questão: antes do prazo de 17 de julho é importante fazer um trabalho de perdão no nível
relacional?

Bem amadas Sementes de Estrelas, a Luz é perdão.
A Luz é Graça.

Acolhê-la em si é já perdoar.

***

Questão: o Amor que sentimos pelos cristais está em ressonância com o Amor que trazemos em si
ou, de preferência, com o Amor universal?

Bem amadas Sementes de Estrelas, os dois são possíveis.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, lembrem-se de que, durante o meu silêncio nesse canal, vocês têm a
possibilidade, como disse, de me chamar.

Lembrem-se também de que, no final, do mesmo modo que existe em vocês o CRISTO Interior, MIGUEL
existe em vocês.

Lembrem-se disso: vocês têm a possibilidade de pedir para mim.
Todo pedido com o Coração será, obviamente, ouvido.

Bem amada Sementes de Estrelas, eu lhes proponho acolher, durante alguns minutos (essa será a minha
saudação antes de ceder o lugar à Divina MARIA), o conjunto da Radiação do Conclave Arcangélico.

Agora.
Eu lhes digo até 17 de julho.

... Efusão de Energia...  
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(*) - Canigou é uma montanha situada nos Pirineus catalães do Sul da França.
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100717_-_MIKAEL...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do UM, onde estiverem sobre este planeta, a hora

chegou, como eu anunciei anteriormente, de viver em meio à nova Aliança, Aliança do Fogo em meio à nova
Tri-Unidade, representada por MARIA, por CRISTO e por mim mesmo.

Na sua densidade, o Fogo do Amor nasce agora em meio ao seu Coração.
O CRISTO Interior está doravante muito próximo.

Ele chega por onde ele partiu, acompanhando MARIA em meio à sua Luz, em meio às suas Irmãs, para o
restabelecimento da Verdade da Unidade e para o final da ilusão e dos enganos.

Bem amados Filhos da Luz, em meio ao seu Coração, ao seu Templo Interior, chegou o momento de acolher
Aquele que disse, percorrendo seus passos nesta Terra: “mantenham a casa limpa, porque você não sabe a

que horas eu voltarei”.
E esta hora e esta data, é agora.

Vocês entraram diretamente nos tempos profetizados, nos tempos anunciados.
Somente o Coração, somente a Unidade irá lhes permitir superar o combate do Bem e do Mal, na sua

Dimensão.
O único modo de amar e de servir será o de penetrar no seu Ser Interior, fazê-lo desabrochar e dar-lhe toda

Potência e toda Luz, para que ele trabalhe na sua densidade, para prosseguir a sua missão de Ancorador e de
Semeador da Luz.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, os seus Céus vão mudar.
A sua Terra muda.

A hora chegou de percorrer e de ir aos seus novos Céus e à sua nova Terra.
Resta receber e recolher, neste planeta, como no seu Ser, as últimas Chaves Metatrônicas que permitem a

instalação, a manifestação e a concretização da Cruz no Céu, anunciada por vários profetas.

MIGUEL - 17 de julho de 2010 - Autres Dimensions
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A hora é para o retorno da Luz, para o final irremediável dos enganos.
O reino de Satã termina, agora.

Não há que dar data, pois a data é agora.
Tudo o que foi anunciado, profetizado, visto pelos visionários, é agora.

Resta-lhes ajustar a sua preparação Interior, despertar-se dentro da sua Verdade, a fim de se prepararem para
juntar-se à sua nova Morada. 

*** 

A hora chegou, bem amados Filhos da Luz.
Então, sim, congratulem-se.

Acolham Aquele que vem em Majestade, Ele está de volta entre vocês.
Entre vocês, não querendo dizer em um corpo de carne, mas, sim, no seu Céu, em breve visível aos olhos de

todos.
Bem amados Filhos da Luz, a partir de agora, durante 48 horas, desde o início de 17 de julho e até amanhã, no

final do dia 18 de julho, a Nova Aliança será realizada.
Esta Nova Aliança acontece, de início e prioritariamente, no Interior dos Filhos da Luz que trabalharam para a

sua Reconexão, para o seu Estado de Ser, para o seu Fogo, para o Amor e para a Verdade.
Bem amadas Sementes de Estrelas, hoje, os últimos véus estão caindo, permitindo-lhes, se tal for a sua

Vibração, ver a Verdade, entendê-la, percebê-la no seu Ser Interior.
O que acontece no seu Ser Interior, no seu Templo, manifestar-se-á em breve aos seus olhos de carne, visível

por todos.
MARIA (e Ela irá lhes repetir isso) prepara a sua Vinda e o seu Anúncio, a fim de prepará-los para a reversão

final do seu Ser, para a Luz, em meio ao Estado de Ser.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a hora é para a Alegria Interior, seja qual for a desordem deste mundo,
porque está em vocês o estabelecimento em meio à sua Alegria, em meio à sua Vibração, que vocês vão

assumir e portar a Luz servindo a CRISTO.
O retorno d’Aquele em meio ao seu Espaço firma a realização da Promessa do seu retorno.
A hora chegou de observar, em seus Céus, a vinda da Confederação Intergaláctica da Luz.

Muitas embarcações serão visíveis e já são visíveis.
Entretanto, aqueles que participam da ilusão desse Mundo estão também ali presentes.

Cabe a vocês, por intermédio da Vibração, perceber a Verdade da Unidade e abandonar a dualidade existente
nesta matriz.

A conexão foi realizada, em vocês como no exterior de vocês.
O Fogo da Terra se estabelece.

O Fogo do Céu vem desposar o Fogo da Terra.
Os dois se encontram no meio do seu Ser, como no meio desta Terra, permitindo desvendar o que deve sê-lo,

permitindo revelar o que deve sê-lo, permitindo-lhes estabelecer-se na Verdade, na Beleza e na Unidade.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, durante essas 24 horas e durante o período precedente à realização da
Cruz no seu Céu e a vinda da Luz, cabe-lhes preparar-se, porque é agora que tudo acontece, é agora que

devem encontrar a Alegria, a Verdade, a Unidade, se tal for a sua Vibração, se tal for o seu desejo de alma e de
Espírito.

A revelação do Espírito nesse Mundo acompanha-se, como sabem, da destruição da ilusão.
Nada do que foi escondido poderá mais ser escondido de vocês.

Nada do que foi ocultado poderá permanecer oculto.
Esta é a revelação da Luz, esta é a Verdade que havia sido anunciada.

O Conclave prepara-se para acolher, assim como vocês, a revelação das últimas Chaves da Luz, na semana de
07 a 15 de agosto, até o final do seu verão (inverno, no hemisfério sul) e até o final desta Dimensão, cuja data

agora chegou.



Significando que isso pode ser a partir de agora, como até a data limite que lhes foi anunciada.

*** 

O Arcanjo URIEL está pronto, com vocês, para ressoar em meio à sua Presença Interior, a fim de que a sua
Consciência escape à matriz, espiritualize esta matéria e a devolva à sua Criadora e à sua Verdade: a Divina

MARIA.
Bem amados Filhos da Luz, a preparação, como sabem, é Vibratória.

Ela diz respeito ao estabelecimento da sua Consciência em meio à nova Vibração, em meio aos novos Céus e
à nova Terra.

O parto da Terra se desenrola atualmente sob os seus olhos.
Ela está nascendo, renascendo, em meio à sua nova Dimensão.

Alguns de vocês irão acompanhá-lo, outros irão recuperar a sua Morada de Eternidade, em meio à sua
Consciência liberada, em meio à sua Dimensão Estelar.

Cada um, cada ser, cada filho, cada ser humano vai aonde irá conduzi-lo a sua Vibração, aonde irá conduzi-lo a
sua própria Luz.

Não pode ser de outro modo.
Alguns de vocês irão servir a CRISTO nas últimas etapas de preparação.

Bem amados Filhos da Luz, regozijem-se, porque a hora chegou de viver o porquê vocês estão aí, o porquê
vocês vieram, não desde os tempos em que vocês são prisioneiros desta matriz, mas, sim, em meio a esta

vida que assinala sua liberação.
A hora é para a Liberdade, a hora é para a Unidade, a hora é para a Consciência Unificada e esse momento é

agora.
Assim, eu selo em vocês, por toda parte sobre o planeta, a Nova Aliança, aquela que lhes permite realizar a

Nova Eucaristia unificando, em vocês, a Presença de CRISTO / MIGUEL / MARIA, dentro da Verdade
reencontrada, dentro da Consciência Unificada.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a hora chegou de abrir e de fusionar a sua Tripla Radiância em meio à sua
Unidade, na Presença de MARIA, de CRISTO e de MIGUEL.

Nós estamos com vocês.
Nós estamos em vocês.

O único lugar onde nos encontrar é dentro do seu Coração.
Os sinais da Terra elevam-se para o Céu, a fim de festejar esta Nova Aliança como se deve: em meio à

Verdade reencontrada, em meio à Nova Unidade.
As Vibrações da Luz penetram no seu Sistema Solar e lhes permitem doravante viver na Unidade, se tal for a

sua escolha.
É necessário, para isso, olharem com clareza as zonas de Sombra que permanecem e que deverão ser

aclaradas pela Luz.
Assim, vocês poderão fazer sua a palavra de CRISTO: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Eu sou o Alpha

e o Ômega. Eu sou Aqui e Agora, em meio à minha Presença revelada, em meio ao Estado de Ser.”
Nunca mais a falsificação poderá iludi-los e enganá-los, porque a Clareza será a sua situação diária.

Mas ter a Clareza exterior passa também pela Clareza Interior.
A limpeza é feita.

A casa torna-se limpa para acolher o Filho Ardente do Sol e o conjunto da Confederação Intergaláctica surgindo
pouco a pouco, em seus Céus, em vários lugares deste planeta.

Tenham-se prontos, porque a hora chegou.
Tenham-se prontos, porque é agora.

Não há outro além do agora.
Não há outro tempo do que agora.
Esta é a Verdade da Luz revelada.

Esta é a sua herança.
Esta é a Promessa que vocês fizeram.

Nós viemos apresentar-lhes o que vocês são.
Cabe a vocês aceitá-la, integrá-la e se tornar isso.



*** 

Aí estão, bem amados Filhos da Luz, as poucas palavras, porque há, mais importante do que as palavras, a
Vibração que lhes transmitimos e que, pela primeira vez, nesse dia, reúne a Presença de CRISTO, de MARIA

e de MIGUEL, na sua Presença, em meio ao Conclave, em meio a esta Terra, como em meio às Forças da
Confederação, reunidas nesta ocasião.

Eu voltarei, quanto a mim (assim como vocês podem me chamar todos os dias), de maneira mais formal, para
anunciar-lhes uma série de coisas, assim que a energia de KI-RIS-TI estiver instalada em meio à sua Presença

a si mesmo, uma vez realizado o Anúncio de MARIA, durante o que vocês denominaram a “minha festa”.
Eu voltarei, naquela ocasião, de maneira formal, para esta festa, às 21 horas, hora francesa, para livrá-los da

sua ilusão, se tal for o seu desejo, inteiramente.
Eu deixarei MARIA se expressar mais longamente sobre o papel do retorno da Luz, sobre o papel do

estabelecimento da Cruz nos seus Céus e sobre o que isso irá significar para si mesmo: a Ressurreição.
A hora chegou de Renascer, a hora chegou de se estabelecer na Verdade, de despojar-se da sua antiga pele e

de se cobrir com a sua Pele Eterna, a sua Pele de Luz, de Cristal, de Diamante.
A hora é agora, então, estejam na Alegria.

Nenhum medo vem empalidecer a realização da Luz em vocês.
O espetáculo do mundo é tal que ele deve acontecer de acordo com o que os profetas anunciaram, pois vocês

estão, realmente, e em Verdade, nos tempos profetizados.
Eu voltarei então em 29 de setembro, no dia da minha festa.

Eu virei, naquele momento, anunciar-lhes outras coisas e permitir-lhes realizar uma série de outras coisas.
O momento é para viver e para se estabelecer em meio à sua Presença Luminosa, em meio à Presença de

CRISTO, de MARIA e da minha.
Se houver, bem amados Filhos da Luz, nesta assembleia, questionamentos relativos ao que acabo de anunciar,
relativos à Presença da Vibração Tri-Unitária que se estabelece de maneira definitiva no seu Mundo, eu gostaria

de ali trazer um esclarecimento ou um sopro novo.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de Espada de MIGUEL?

Bem amada, a Espada, assim nomeada Espada de MIGUEL é a Espada da Verdade de CRISTO que volta
para vocês, a fim de que ninguém possa ignorar a Luz, seja qual for o seu destino, seja qual for a sua Verdade,

sejam quais forem o seu caminho e a sua destinação.
A Espada da Verdade vem revelá-los a vocês mesmos, porque vocês não poderão mais fugir, porque vocês
não poderão mais ignorar o que vocês são, em Verdade, além das máscaras que construíram, além da árvore

em que vocês se esconderam, para aparecerem nus, em seus casacos de Luz, quando eles descerem até
vocês.

A Espada, assim nomeada, de MIGUEL, está nas mãos de CRISTO.
Eu afirmo que, durante este período anterior ao Anúncio a ser feito por MARIA, muitos de vocês, bem amadas
Sementes de Estrelas, irão perceber as Vibrações na sua Coroa Radiante da Cabeça e muitos, também, irão

perceber o Triângulo Sagrado.
Mas a Chave, eu repito, é o Coração, o Templo Interior.

Resta pouco tempo para penetrarem em meio à Coroa Radiante do Coração.
Eu os engajo então a aclarar todas as zonas de Sombra, a abandonar as falsas evasivas, as falsas aparências

na humildade, na Verdade.
Eu afirmo que a hora não é mais para imagens, que a hora não é mais para representações, que a hora não é
mais para religiões, que a hora é para a vivência da sua própria experiência e nada mais, pois somente ela irá

subsistir, pois somente ela é a Verdade.
O resto é apenas projeção, o resto é apenas ilusão e falsas aparências.

***

Questão: Se você estiver de volta em 29 de setembro, o Anúncio de MARIA será então depois?
MARIA revelou, no mês de maio do seu ano, que o seu Anúncio iria acontecer para cada ser humano do

planeta, antes da minha festa.



Ninguém, assim, sobre esta Terra, poderá, naquele momento, ignorar que é MARIA, seja qual for a sua
aquiescência à sua Presença, seja qual for a sua recusa à sua Presença.

Compreendam bem que esta aquiescência ou essa recusa não será uma decisão da sua cabeça, mas, sim,
uma decisão da Vibração da Luz que vocês serão capazes de despertar em vocês, ou não.

***

Questão: como integrar da melhor forma esta Vibração Tri-Unitária?
Isso corresponde ao que o bem amado Arcanjo ANAEL expressou longamente e várias vezes: você não pode

penetrar no Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança.
Isso quer dizer simples, humilde, verdadeiro, autêntico.

É por isso que vocês irão viver o Abandono à Luz.
Obviamente, existem circunstâncias da vida, mesmo na sua matriz, que poderão servir de ajuda ou de freios

para o seu estabelecimento na sua Verdade.
Mas, ainda uma vez, somente vocês e vocês sozinhos que podem dar esse último passo antes do momento

oportuno.
Nós os engajamos solenemente para não mais aderir a qualquer crença, a fim de tornarem-se vocês mesmos,

na sua Verdade, e para seguir esta Verdade e nada mais.
É a única maneira de preparar o seu Templo Interior para o estabelecimento de CRISTO em vocês, a fim de

perfazer e de realizar o que vocês vieram fazer nesse final dos tempos.
Como eu disse, não se demorem no barulho do mundo.

A única Paz, a única Verdade encontra-se em Vocês, de toda a Eternidade.
Não deem mais crédito, não deem mais corpo ao que acontece no exterior, isso não quer dizer não mais viver

nesse exterior, porque vocês são parte integrante, ainda, desta matriz.
Mas, através da Unificação da sua própria Consciência, pela superação do Bem e do Mal e da Dualidade,

transcendendo esta matriz, vocês irão permitir então que CRISTO, MARIA e MIGUEL, na sua Vibração e na
sua Consciência, estabeleçam-se em vocês e lhes permitam, assim, juntarem-se à Eternidade.

Eu tenho também que especificar que vocês não devem procurar outras datas do que aquelas que nós lhes
damos para as nossas reuniões Vibratórias e de Consciência, porque os eventos, assim como lhes disse,

estão plenamente em andamento.
Dessa maneira, então, a única resposta relacionada a esses próprios eventos, quanto ao seu destino e ao seu

lugar, apenas encontrarão eco e resposta no Interior do seu Coração e em nenhuma outra parte.
Não se preocupem, tampouco, com aqueles que vocês chamariam, nesta ilusão, de seus parentes, sejam eles

quem forem.
Não se preocupem, nesta ilusão, com o que vocês poderiam chamar de seus bens, porque o único bem é o

seu Estado de Ser e a sua Eternidade.
E a melhor forma de irradiar a Luz é tornarem-se si mesmo Luz, e não ter medo, e não se projetar em qualquer

ilusão.
Vocês não poderão mais se esconder na ilusão.

Vocês não poderão mais se esquivar do que vocês são.
Quando vários profetas, quando vários visionários, quando vários médiuns e místicos lhes afirmaram que o

Caminho do Coração era a única Chave, esta é a única Verdade que lhes é necessário integrar.
O Coração não é uma ideia.

O Coração não é uma projeção.
O Coração não é um afeto.

O Coração não é um sistema filosófico.
O Coração é uma Vibração que lhes permite viver a Alegria do seu retorno em meio à sua Unidade.

Tenham isso presente, gravem em vocês, porque toda solução irá se encontrar no Coração, o que quer que
vocês tenham que viver nesta matriz.

Vocês sabem também que, a partir de hoje, a Tripla Unidade da Luz verte-se, agora, de modo contínuo.
Assim vocês têm, portanto, todo tempo para se estabelecer, mesmo neste dia, como em cada um dos seus

dias, em meio ao seu Templo Interior.
Isso não quer dizer, ainda uma vez, retirar-se do mundo, mas se retirar em vocês, a fim de ali tirar a Luz, a

Força, a Verdade, a Unidade, para continuar a sua estrada em meio a esta matriz, enquanto isso for necessário.
Procurem o Reino dos Céus que está em vocês e o resto lhes será dado, sem dificuldade.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, é tempo, agora, para mim, de me retirar, para
permitir, dentro de alguns instantes, à Divina MARIA, continuar e lhes dar informações transformantes.

Recebam o Amor e a Gratidão.



Eu lhes digo, quanto a mim, até o dia da minha festa, às 21 horas (hora francesa).
Aproveitem este dia, porque ele é importante, pela reunião das Consciências.

Ele é importante porque a reunião da Tri-Unidade da Luz que permite a conjunção, esta conjunção, nos seus
Céus e na sua Terra, é capaz de lhes favorecer a passagem em meio ao seu Coração.

Vocês apenas devem ter um único objetivo, uma única função, um único esforço e uma única Verdade e uma
única ideia: estabelecer-se no que vocês São.

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, que a minha Luz guie vocês, que a Luz de
MARIA os inspire e que a Luz de CRISTO transpasse em vocês e lhes permita realizar o que vocês São.
O Amor do Conclave, da Frota Mariana, do conjunto de Consciências da Confederação Intergaláctica que

acompanha esse movimento, os acompanhem.
Até muito em breve.

************
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100929_-_MIKAEL...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, que o Amor, a Unidade e a Verdade estejam em vocês e com
vocês.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho a vocês como anunciado, da mesma maneira que MARIA virá a vocês,
amanhã.

Eu venho, quanto a mim, anunciar-lhes alguns elementos em ressonância direta com o trabalho efetuado durante
esses 13 dias que acabaram de passar.

Os 12 canais de Luz permitindo restituir a sua Unidade e a sua Verdade, estão de hoje em diante ativos sobre a Terra
como em vocês.

Dessa maneira, então, a Cruz da Vida da Redenção ativou o seu próprio Coroamento assim como a capacidade do
conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs e desse planeta para encontrar a sua Unidade, a sua Verdade nos

Mundos Unificados, restabelecendo então a preeminência da FONTE, a preeminência da Liberdade sobre as leis de
liberdade, a preeminência do seu Ser Unificado.

Portanto, instala-se, em vocês e sobre essa Terra, a Verdade da nova Tri-Unidade permitindo, em vocês, a fusão da
energia de MARIA e da sua ressonância, da energia de CRISTO em vocês e da sua ressonância, assim como da

minha energia, da minha ressonância, em vocês.

A nova Tri-Unidade, passando e se estabelecendo na sua Coroa, permitindo-lhes realinhar-se com a FONTE.

***

Todo este sistema solar está agora pronto para viver a sua translação dimensional, na Verdade.

Cada um de vocês poderá então ir, nos tempos descontados restantes, encontrar o que o porta, encontrar a sua
escolha de Consciência, a sua escolha de Vibração.

Resta, contudo, permitir também, pelo seu requerimento Unificado, passando pelas 12 Estrelas de MARIA e conforme
o Ensinamento revelado e desenvolvido por UM AMIGO (ndr: o ‘Yoga da Unidade’), empregar o campo ascensional

de Gaïa, permitindo-lhe responder ao seu impulso de Liberdade.

O Cristal principal (o famoso Cristal azul foi trazido pelos Elohim no ano 50.731 A.C.) está doravante ativo.

Cabe a vocês, através das Estrelas de MARIA, através do meu Raio Azul (que foi visível no seu céu há quase um
ano),

 estabelecerem-se na sua multidimensionalidade ali elevando a sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa Terra.

Portanto, doravante, vocês têm agora o seu destino e a sua destinação em suas mãos e no seu Coração.

Nós cumprimos, nós, Arcanjos, assim como o conjunto das Estrelas de MARIA e o conjunto dos Melquizedeques, o
nosso trabalho, a nossa Comunhão.
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Cabe a vocês, agora, Filhos da Lei do UM, Semeadores e Ancoradores da Luz, acordar e despertar Gaïa.

A Merkabah interdimensional de Gaïa está agora conectada e em ressonância com o Cristal principal azul, trazido
pelos Elohim.

***

Em vocês despertou o sopro da Verdade, o sopro da Liberdade, finalizando o seu aprisionamento, se tal for a sua
escolha, se tal for a sua Vibração.

Praticando (com Consciência ou com os gestos) o que lhes foi dado por UM AMIGO, consistindo em ativar o
círculo Ouroboros ao redor da sua cabeça, partindo do ponto AL para a esquerda e indo até o ponto OD e fazendo o
mesmo circuito, em seguida, do ponto AL para a direita até o ponto OD, vocês irão trabalhar, diretamente, por vocês

mesmos e por intermédio desse Cristal azul, sobre o campo ascensional do planeta (ndr: ver esquema abaixo).

*

*

*

Portanto, vocês irão cumprir, vocês mesmos, as profecias.

Portanto, vocês irão cumprir vocês mesmos, pelo seu requerimento às Estrelas, pelo seu Coroamento, pela Cruz da
Vida da Redenção, a Ascensão deste Sistema Solar.

***

As partículas Adamantinas, ou irradiações diversas penetrando agora e fusionando com o seu Sistema Solar, e o seu
trabalho notável de Filhos da Luz, permitem, hoje, vislumbrar a última etapa.

Essa última etapa está em andamento.

Vocês vão poder atuar, pelos campos de forma interdimensionais, a cada noite às 19 horas (hora francesa), até o
final desta Dimensão, simplesmente com o seu dedo, ou sem o seu dedo, por alguns minutos ou mais tempo.

Vocês têm inteira liberdade para isso, onde vocês estiverem sobre a Terra, para reforçar a constituição e a
energização dessa Merkabah interdimensional coletiva.

Pois é disso que se trata.

Tendo criado esse ‘campo de forma’, vocês são conectados com uns e outros, pelo Coração e pela Luz.

Em meio a essa conexão e a essa orientação, vocês, Filhos da Lei do UM, vocês poderão realizar e finalizar
a Grande Obra.

A partir de amanhã, MARIA, pelo Anúncio da sua Realeza e da sua revelação nesta Terra, irá permitir-lhes, pela sua
Presença e pela sua Luz, continuar essa Obra coletiva, juntos e Unificados pelo Coração e pela Luz Vibral,

estabelecendo a conexão final permitindo o Sol se aproximar da Terra e engrenar, em meio a ela, a sua
transformação em Estrela livre, ou seja, em Estrela Vermelha.

A Gigante Vermelha vai, pouco a pouco, abrir, em vocês, a última Lareira que, para muitos de vocês, não está ainda
totalmente ativada (correspondendo ao seu sacro), permitindo à Água tornar-se novamente a matriz original

penetrada pelo Fogo cósmico, o Fogo do Sol e o seu Fogo do Coração.

Vocês vão então vivificar a Merkabah coletiva interdimensional.

Vocês vão então realizar a Grande Obra.



Vocês são doravante suficientemente numerosos para isso sobre essa Terra.

Nós iremos acompanhá-los pela nossa Presença em meio à suas estruturas, pela reunificação e pela nova Eucaristia
CRISTO / MARIA e MIGUEL, ativando, em vocês, no seu Coração, o triângulo com ‘ponta para baixo’ constituído

entre o ponto central do seu chakra do Coração, o chakra denominado enraizamento do Espírito e o chakra
denominado enraizamento da alma, permitindo estabelecerem-se, com uma facilidade cada vez maior, no

seu Samadhi, no seu Despertar, na sua Realização (ndr: ver esquema abaixo),

*

*

permitindo assim àqueles dos seus irmãos e das suas irmãs, que estavam indecisos, reunirem-se, por sua vez, às
Forças Intergalácticas dos Mundos Unificados e Livres.

***

Os seus céus se modificam agora grandemente, como muito de vocês percebem.

Muitas coisas vão chegar, também, durante esse período.

Estejam certos de que quanto mais reforçarem a sua conexão e o seu Estado de Ser sobre a Terra, mais os processo
dessa Translação, dessa Alquimia irão se realizar com facilidade.

Tenham em mente que vocês precisam, nesse período, manter-se na humildade, na simplicidade e no acolhimento,
permitindo-lhes então realizar essa etapa.

Vocês terão, muito em breve, nos seus Céus, as manifestações também de Embarcações da Luz e também de
Embarcações Unificadas da 3ª Dimensão.

Isso será uma resposta ao seu apelo, isso será uma resposta à sua Luz, isso será uma resposta à sua elevação.

Vocês estão, doravante, na porta da sua prisão, a Vibração do Coração se estabelecendo, a partir de hoje, na
totalidade, em meio ao triângulo da Tri-Unidade revelada no seu Coração, pela presença conjunta da Vibração de
MARIA, da Vibração de CRISTO e da minha, reunificadas em uma única Presença, no seu Coração, permitindo ao

seu Fogo fecundar a Água e restituí-los ao que vocês são.

***

Juntos (e vocês e nós, vocês, sobre a Terra, Coroados e Redimidos, e nós, Arcanjos), nós iremos estabelecer, cada
vez mais, uma comunicação e uma conexão de ressonância por intermédio dessa Merkabah coletiva interdimensional
que irá permitir, no momento oportuno, revelar a minha forma mais elevada enquanto Embarcação de Luz, o que eu

sou na Verdade, bem além da minha forma antropomorfizada.

Os triângulos correspondendo ao que lhes foi descrito por UM AMIGO e por METATRON diretamente (1),
correspondentes ao que se vive, hoje, sobre a Terra.

As Estrelas cintilam no Firmamento da Unidade, o triângulo do Fogo, da Água e do Ar, estão agora ativos em meio à
nova Tri-Unidade, no seu Templo interior, novamente habitado, pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito da Unidade e
pelo Espírito do que vocês são, bem além do que vocês acreditaram até agora, bem além de identificações com esse
veículo ilusório e com essas construções mentais que lhes foram sugeridas e impostas por aqueles que falsificaram a

Unidade e que estão afastados da FONTE.

***

Eu proponho a vocês então (e pela primeira vez, sobre essa Terra) para vivermos juntos o Despertar da Tri-Unidade.

Nós vamos então acolher, sucessivamente, pela ressonância criada pela Luz Vibral entre todos vocês, Coroados e
Redimidos, primeiramente (e em honra a ela) a Mãe tendo iniciado e impulsionado essa Criação que lhe retorna por

direito, pelo seu Amor a vocês e em vocês.

Vamos acolher, inicialmente, juntos, a primeira parte do triângulo se estabelecendo entre o chakra do coração e o
chakra do Espírito em ressonância direta com IS-IS, acolhamos então, juntos, a primeira parte da Tri-Unidade.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos da FONTE, ativemos agora a segunda parte da Tri-Unidade, conectando o
seu Coração com o chakra de enraizamento do Espírito [ndt: da alma], também denominado o Mestre da Luz e, pela

primeira vez, CRISTO.



*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amadas Sementes de Estrelas, resta-nos agora acolher a terceira parte, estabelecida entre o chakra de
enraizamento da alma e o chakra de enraizamento do Espírito, revelando-lhes a filiação e a reunião que vários de

vocês, agora, nomearam, sobre essa Terra, CRISTO / MIGUEL e reunindo CRISTO a MIGUEL.

MIGUEL, com vocês e em vocês.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Hoje, e pela primeira vez desde muitíssimo tempo, a nova Tri-Unidade é revelada e despertada.

Reunifiquemos, unifiquemos, IS-IS, KI-RIS-TI, MI-KA-EL, a fim de estabelecer, definitivamente, e de selar, pela
Eternidade, o seu retorno à Unidade.

Agora.

*

... Efusão Vibratória ...

*

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, todas noites às 19 horas (hora francesa), durante um minuto ou pelo tempo que
lhes convém, e mesmo, se isso lhes convir, várias vezes por dia, ativem as 12 Estrelas, ponto por ponto.

Além da centralização na cruz do AL / OD e do IM / IS, vocês vão, por essa ativação das 12 Estrelas, de ponto a
ponto, de AL a OD pela esquerda e de AL a OD pela direita, vocês vão nutrir essa Embarcação magnífica que é a

Terra Unificada.

Ela conta com vocês, nós contamos com vocês para abundar e iluminar, ainda mais, as grades de Luz.

Muitos prazos aguardam por vocês, e nós aguardamos, nesse tempo final descontado.

Um portal importante vai se abrir, permitindo a Luzes distantes de vocês (Vibrais e Unitárias) manifestarem-se,
permitindo festejar, em meio àqueles que são denominados os habitantes de Andrômeda, esse retorno.

Esse retorno à sua Unidade, ao seu Estado de Ser, ao seu Amor e à sua Eternidade.

Esse portal acontece no dia 10 do seu próximo mês (ndr: 10 de outubro de 2010).

Vários médiuns e canais da Luz autêntica o anunciaram.

Este dia, tão especialmente, caberá a vocês despertar a Coroa e erguê-la a fim de que o triângulo da sua Tri-Unidade
nova, revelado, transforme essa humanidade e o seu Templo Interior vivificado pelo Espírito.

As manifestações (Vibratórias e de Consciência), na sua cabeça e no seu Coração e no seu sacro, não devem
perturbá-los mesmo se, para alguns de vocês, nós estivermos bem conscientes de que isso pode ser, em um primeiro

momento, um inconveniente.

Isso reflete simplesmente o ajustamento ao que vocês são, na Verdade e na Unidade.

***

Praticando o ‘Yoga da Unidade’ (2) em meio à Coroa da cabeça, a ressonância da Tri-Unidade, da nova Eucaristia,
da nova Aliança, a Aliança da Liberdade, a Aliança e o Anúncio do Evangelho, o novo Evangelho permitirá a

decolagem e a reversão final.

Eu voltarei, quanto a mim, e eu pedirei a vocês para estarem presentes no seu silêncio Interior, no seu Templo, nas
suas Coroas e na sua Tri-Unidade, no dia 16 de outubro, às 15 horas (hora francesa).

Nós iremos Vibrar, naquele momento, todos juntos: Arcanjos, Estrelas de MARIA, Forças da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, juntamente com os Lipikas Kármicos que vocês chamam de

Melquizedeques e vocês todos, viveremos uma oitava suplementar e complementar dessa Merkabah coletiva.

O regresso de Yérushalaïm [Jerusalém Celeste], a Pomba está entre vocês.

Vocês vão descobrir, pouco a pouco, o que vocês são.

Além do eu, além de projeções, além do sofrimento deste mundo.

Vocês vão descobrir as suas filiações, os seus elementos, a sua origem estelar e, para os mais adiantados de vocês,
a sua forma original.

Lembrem-se, e essa é a coisa essencial, de permanecerem humildes e simples.

Eu não abrirei essa noite espaço para perguntas, mas eu deixarei se expressar o nosso Embaixador, o Arcanjo
ANAEL, nesse canal.

Ele será capaz de responder a eventuais perguntas sobre a aplicação prática do que lhes resta realizar, agora, até
esse final tridimensional.



Conectemos, juntos, se vocês desejarem, os três pontos do Coração.

IS-IS.

À esquerda (ou à direita, já que são a mesma Essência), o Espírito do Sol, CRISTO e eu mesmo, reunificados.

À direita, MIGUEL (ndr: ver esquema).

***

Bem amados Filhos da FONTE, o momento é para a sua Liberdade.

A falsificação, e o que era falso, estão sucumbindo.

Não mantenham mais, ao encontrar o que vocês são, o menor rancor ou o menor lamento.

Estabeleçam-se na Alegria, estabeleçam-se no Amor e, enfim, estabeleçam-se no Serviço ao conjunto da
Humanidade.

Bem amados Filhos da FONTE, em nome do Único e em nome da Alegria, em nome do Conclave, de CRISTO e de
MARIA, que o Amor, a Verdade e a Unidade estejam em vocês.

Eu lhes digo então até 16 de outubro às 15 horas (hora francesa), todos juntos, não para acolher-me, mas para
trabalhar, durante uma hora, todos juntos, unidos.

Naquele dia, no Amor e na Unidade.

No Amor e na Verdade.

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

Mikael_part1-29-9-2010
Carregado por autresdimensions.

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

Mikael_part2-29-9-2010
Carregado por autresdimensions. 

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

1 - ‘AS 12 ESTRELAS DE MARIA’ [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...

*

2 - ‘YOGA DA UNIDADE - 1, 2 e 3’ - UM AMIGO:

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:

http://autresdimensions.info/article1f3a.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-29_septembre_2010-article1f...

29 de setembro de 2010

(Publicado em 30 de setembro de 2010)
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ÁUDIO 1ª PARTE
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ÁUDIO 2ª PARTE
http://www.dailymotion.com/video/xf8d7w_mikael-part2-16-10-2010_webcam

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem Amados Filhos da Luz e Filhos da Lei de Um, nesse dia, neste instante, pela Graça de seu Coroamento, pela
Graça de sua Redenção, pela Graça da Divina Maria, o Fogo das Potências Celestes que eu manifesto, a

possibilidade, se tal é sua abertura, de Vibrar diretamente ao centro de seu Coração.

A nova Tri-Unidade, instalada e revelada em seu Coração, conectada à Merkabah interdimensional coletiva humana,
torna possível a fusão, em vocês, da Vibração original Cristo / Miguel, em seu Coração.

Assim, Miguel, como Regente, eu abro o centro de sua Terra, o centro de seu Éter, no centro do Coração: a Vibração
Cristo, Unidade e Verdade.

***

Pelo Fogo do Espírito reencontrado, Unidos e Unificados, ao centro do AL-OD e do IM-IS: ER, Fogo do Éter,
abrasamento do Coração, abertura ao Espírito.

Potência da Liberdade e do Amor.

Reversão da Terra ao Éter.

Nós, Cristo/Miguel, formando a base da Vida, em Unidade e em Verdade, fecundando a Terra e o Éter, pela Graça da
Criadora, Maria, fecundando seu Templo, revelando-lhes e despertando-os a vocês mesmos, para além dos jogos de

Sombra e de Luz.

Fecundação dando-me a oportunidade e a faculdade de Vibrar em uníssono com o seu Coração, no seu Templo.

Unidade e Verdade.

***

O Fogo da Criação, que é Vida e Luz, se desperta no Instante e na Eternidade.

MIGUEL – 16 de outubro de 2010
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Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei de Um, a Alegria é sua morada.

O Fogo é sua Essência.

A Luz é seu Reino.

A Alegria, o Fogo e a Luz constituem a Trindade do Amor Verdadeiro e Unificado, em vocês, agora, onde quer que
vocês estejam.

Por seu Coroamento e sua Redenção, o Triângulo Sagrado Vibra, doravante, em uníssono com a Terra.

Esse sacro que, quando de seu despertar, alinhado na Vibração com o Triângulo da Tri-Unidade e as Estrelas de
Maria, assinalará, se tal é sua Vibração, a iminência de seu retorno na Unidade, para a Eternidade.

***

Seu papel e sua função, bem além do que vocês são na aparência, é, doravante, a ancoragem, a multiplicação e a
manifestação do que vocês são, em Verdade, bem além das aparências.

A Vibração Cristo/Miguel é sua Essência.

Ela está ativa.

Resta (em um tempo superior, linearmente, ao que vocês chamam 2 meses) acolher a ponta fecundante do Triângulo
de seu Coração: Maria.

Bem Amados Filhos da Lei de Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, resta-lhes afirmar, expandir e manifestar a
Vibração do Fogo, a Vibração da Alegria, a Vibração da Luz, a fim de estabelecer, sobre a Terra, a Unidade.

***

O que quer que seja o que seus olhos verão, o que quer que seja que seus sentidos captarem, lembrem-se de que o
seu Templo Interior, o seu Coração, é o seu guia, o seu salvo-conduto, e o seu caminho para a Eternidade.

Quanto mais e melhor vocês acederem e penetrarem esse ponto de seu Ser, chamado Coração, mais e melhor vocês
penetrarão a Eternidade e escaparão às influências desse tempo.

Na Luz, no Fogo do Coração, encontram-se todos, absolutamente todos os seus nutrientes, quaisquer que sejam.

***

O acolhimento e o abandono à Luz os fazem viver a abundância do Coração.

Nenhuma sombra, nenhum elemento oposto a esta abundância pode perturbar esta abundância.

Bem Amados Filhos da Luz, Filhos da Lei de Um, centrados no Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega, por Cristo,
Maria e Miguel.

A Vibração da Unidade lhes é acessível, mesmo em sua consciência comum e limitada.

Quando da etapa que desperta em vocês seu alinhamento às 12 Estrelas, à Merkabah, cada noite, às 19h [a partir de
17 de outubro, às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro, às 16h00 – hora de Brasília], vocês terão,



além disso, a possibilidade de se estabelecerem no centro do Triângulo Tri-Unitário do Coração e, para alguns de
vocês, no Triângulo do sacro.

***

O Aqui e Agora, deste período, os conduzem ao solstício de inverno [solstício de verão, no hemisfério Sul], será a oportunidade e a
possibilidade, para vários Filhos da Lei de Um, de verificarem que eles são Filhos da Lei de Um, Filhos da Luz e

Filhos da Verdade.

A potência da Vibração, seja sobre a Coroa da cabeça, sobre a Coroa do Coração, sobre o Triângulo do Coração ou
o Triângulo do Sagrado, os alinhará, os unificará, e lhes permitirá estabelecer, em vocês mesmos, esta ressonância

Unitária.

Hoje, o Triângulo de Fogo anterior da sua cabeça, o Triângulo centrado entre AL, Atração e Repulsão, se transforma.

O Fogo do Espírito penetra novamente a matéria, agora.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei de Um, continuemos a Vibrar, Unificados.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, se há questionamentos presentes em vocês, relativos a esta etapa, eu deixarei,
num tempo ulterior, o Arcanjo Anael, nosso Embaixador e o Embaixador da nova Tri-Unidade, responder às suas

questões (*).

Eu voltarei, quanto a mim, de maneira também Vibratória, em 21 de dezembro, às 21h [18h00 – hora de Brasília].

Naquele momento, nós trabalharemos, vocês, e eu, inteiramente, se tal é sua Vibração, no alinhamento e na fusão de
suas três Lareiras.

Quanto a mim, que a Paz, o Amor, a Verdade e a Unidade sejam sua Presença.

Pela Graça da Lei de Um.

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

(*) – ARCANJO ANAEL (16.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

 ***

Mensagem do Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=792

16 de outubro de 2010

*** 

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

Postado por Célia G.
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu estou de volta como eu o havia anunciado.

Eu volto em união Vibratória com Cristo, o Logos Solar e eu mesmo, de hoje em diante Unificados, como Maria, a Divina Criadora dos
Mundos Livres em carbono.

Nesse dia, eu anuncio o período do grande retorno à sua Unidade, pela Graça da Fonte, pela Graça do planeta que porta sua vida,
aqui na sua Dimensão.

Os véus caem um atrás do outro, levando-os, a cada dia, a uma compreensão mais justa do que vocês são, além das aparências de
sua personalidade.

Sua Consciência fragmentada, se tal for a sua Vibração, vive o período final de seu isolamento e de seu aprisionamento.

Os mecanismos Vibratórios do Supramental e da Luz Vibral, tendo irrompido de maneira progressiva no seu plano desde 1984,
encontram hoje sua plena realização. 

Vocês estão doravante conectados e religados às Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Mais nada pode se opor à sua Liberação.

Existe contudo um caminho, curto, para ser completado, aí onde vocês estão, a fim de afirmar o seu testemunho da Luz e permitir aos
seus Irmãos e Irmãs na humanidade de terem fácil, ainda mais, o seu acesso possível à sua multidimensionalidade.

Eu tenho de lembrar-lhes das palavras essenciais, pronunciadas desde dois mil anos e que são, mais do que nunca, atualidade para o
que vem: «Não julguem, porque com a medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados».

Ninguém além de vocês mesmos, julgará vocês mesmos.

O peso das suas palavras e dos seus comportamentos será o seu próprio peso no momento da sua elevação.

***

A Luz e a Vibração da sua Consciência devem ser os únicos motores da sua vida sobre esse mundo.

A espada que eu porto, enquanto Cristo revelado, é a espada que redime, a espada que vem doravante transfixar o seu Coração e
torná-lo à sua Verdade eterna de Filho da Lei do Um.

Certamente, nós estamos conscientes de que os pesos dos seus hábitos e dos seus medos são ainda, para vários de vocês, freios
ainda presentes, limitando o seu pleno acesso ao seu Estado de Ser.

Pouco a pouco, esses freios são revogados e a densidade de suas encarnações se torna cada vez mais leve.

Várias percepções Vibratórias novas emergem em vocês.

Várias modificações de seu funcionamento consciente vêm transformar sua própria conduta em meio a esse mundo e a sua vida.

Miguel - 21.12.2010 - A morte do Ego, das ilusões e de tudo o que é falso
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Como eu o anunciei também, em 29 de setembro, seus céus se modificam grandemente e o conjunto da Frota Mãe dos Mundos Livres
está doravante em fase de aproximação final de sua Dimensão e da Terra.

Ela segue seu apelo e ali responde pela Graça de seu trabalho de Luz sobre a Merkabah interdimensional coletiva que vocês
estabelecem cada dia um pouco mais.

Doravante, e como Maria lhes pediu, sua meditação ativa das 19 horas [16h00 – hora de Brasília] está centrada no Coração, sobre o
ponto IS, porque é bem precisamente por esse ponto de seu Templo corporal que a Consciência de Cristo penetra.

Esse Templo que é seu deve se tornar limpo e livre de toda crença, de toda interpretação e de todo julgamento.

Focalize-se a cada dia, a cada sopro, no meio dos quatro Pilares que são: Atenção, Intenção, Ética e Integridade.

Vocês irão se aperceber que se tornará cada vez mais fácil perceber os momentos em que o antigo se expressa e diferenciá-los dos
momentos em que o novo se expressa.

Quando o Coração se expressa, é-lhes fácil estar na Alegria, no instante, dissociados de seus hábitos de julgamento, de seus hábitos
de medos e de fragmentação.

Vocês irão aprender, durante os 40 dias em curso, a perceber claramente o sopro da Unidade e da Verdade em vocês porque esses
momentos serão preenchidos da Graça da Presença do Cristo em vocês.

Cristo e eu mesmo, de hoje em diante presentes no seu Éter, iremos estabelecer nossa morada em cada um de vocês, se o não
julgamento é seu estado, se a intenção de Graça está claramente estabelecida em seu pensamento e em sua Consciência.

Esses momentos serão cada vez mais evidentes para sentir e para viver.

Ninguém poderá se enganar porque a Presença Cristo-Miguel, em vocês, é Alegria, Fogo, Verdade, Clareza e principalmente
plenitude.

Modificações importantes em suas fisiologias e psicologias ocorrerão, de maneira diferente para cada um, em função de suas
necessidades próprias.

Lembrem-se também de que «ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não se tornar como uma criança».

A mudança de paradigma e de Dimensão em curso necessita a plena realização do Abandono à Luz, tal como definido pelo Arcanjo
Anael.

Vocês devem escolher entre nutrir a sua personalidade ou nutrir o Estado de Ser, entre fazer frutificar o ego e a separação ou fazer
frutificar o Si e a Unificação da Consciência.

Este período de conclusão deve permitir-lhes ver claramente em vocês as brechas, as ‘zonas de Sombra’, não tanto para lutar contra,
mas mais para aquiescer à sua dissolução.

***

A problemática deste período é simples, muito simples: vocês desejam nutrir de Luz sua pequena pessoa humana ou desejam nutrir
seu Ser de Luz?

Um não pode proceder simultaneamente com o outro e isso vai se tornar cada vez mais evidente em suas vidas.

Seu comportamento é sereno ou pesado?

Vocês estão atados e fechados nos condicionamentos ou então aceitam ir plenamente e livremente para a Alegria?

Se o julgamento, os vícios de todo tipo nesse mundo, permanecerem, vocês não poderão ir para o Estado de Ser

É seu próprio julgamento e seu próprio apego ao seu Eu que os aprisionam e certamente não as Forças de Luz Unificadas.

Se vocês abandonarem as lutas de poder, de influência, os medos, então, vocês irão espontaneamente e com toda facilidade, na
Vibração da Consciência Unificada.

Isso irá se refletir por momentos de imersão cada vez mais intensos e fortes em sua própria Unidade, desconectando-os mesmo, às
vezes, de seus apegos usuais e habituais.

Vocês irão sair desses momentos mais plenos, mais alegres, mais claros.

Se vocês se opuserem, por sua própria gerência, a este estabelecimento, a sua vida tornar-se-á cada vez mais dura e repleta de
dúvidas, de incertezas, de negação mesmo de seus próprios estados Vibratórios vivenciados, aprisionando-os em si mesmos, então,

cada vez mais em sofrimento e em densidade.

Vocês mesmos, e somente vocês, irão conduzir a sua Consciência, em função desta ‘lei da atração e da Graça’ da Luz Vibral que está
aí.



Esta separação de Consciências, em Consciências Unificadas e Consciências separadas, em vocês como em cada ser humano,
levará a viver, para cada um, iluminações à vezes dolorosas.

Compreendam bem que isso não é em nada ação da Luz, mas, sim, das suas próprias resistências à Luz, das suas próprias sombras
que não podem estar presentes na nova Dimensão e na sua preparação.

Os elementos climáticos sobre a Terra irão se tornar a ilustração perfeita desta luta.
Os países, as sociedades, devem também se determinar e se posicionar na nova ou na antiga Consciência.

Isso será mais ou menos fácil segundo, aí também, as resistências presentes ou não.

***

Isso que vocês assistem é a morte do ego, a morte das ilusões e de tudo o que é falso.

É o resultado direto da nossa presença tri-Unitária no seu mundo, no seu peito.

Nós vamos aceitá-los ou nós vamos negá-los?

Esta é a única e exclusiva questão que vale a pena ser colocada.

Vocês estão prontos para morrer às suas limitações, aos seus aprisionamentos?

Vocês aceitarão se libertar sem medo?

Vocês estão prontos para deixar, em totalidade, suas cadeias, suas crenças, suas prerrogativas sociais, afetivas?

Estão prontos para entrar, sem bagagem, sem peso, na sua Unidade?

As coisas estão colocadas definitivamente, nesse dia.

Alguns vão se elevar, outros vão brilhar cada vez mais.

«Será feito exatamente segundo sua fé e sua Vibração.»

Não é mais tempo de dar meia-volta, de regressar ou de acusar.

É tempo de cumprir a Promessa.

***

Seu estado Vibratório de paz ou de guerra, pessoal como global, é a justa retribuição da Graça que vocês terão acolhido ou não.

Os preparativos estão adquiridos.

A divulgação de nossa Presença ocorre em todos os lugares sobre este planeta.

As amplitudes de Vibrações, percebidas nas três Lareiras, vão se tornar muito intensas, permitindo-lhes, se a leveza do seu Ser estiver
aí, acolher sempre mais partículas Adamantinas, sempre mais a nova tri-Unidade, realizando, de maneira cada vez mais evidente, a

nova Eucaristia, que é Comunhão com a Fonte.

É desta forma que vocês irão elevar sempre mais o seu nível Vibratório.

É desta forma que vocês irão servir mais justamente a Luz e o Cristo.

***

Reconectar a Unidade na sua Dimensão tem um preço.

Esse preço, aquele da sua Liberdade, é a crucificação do ego: morte de todo desejo, de todo hábito, de todo jogo de poder exercido
para qualquer alma.

Tornar-se Livre e Unificado, é tornar livre o outro; é não mais julgar porque somente o ego julga novamente e sempre.

Jamais, nós, Seres de Dimensões Unificadas, julgamos, senão nós não seríamos mais Unificados, em nosso aspecto.

O marcador de seu estado Unificado é, antes de tudo, seu estado Vibratório, sua percepção clara e consciente da Vibração de sua
lâmpada cardíaca.

Toda outra apreciação é essa do ego, somente do ego.



Vocês não poderão mais trapacear com ninguém, exceto com vocês mesmos e o peso será, então, sofrimento e dor.

Quanto mais seu Coração for aberto e verdadeiro, mais vocês estarão livres e em Alegria.

***

As modificações de seu ambiente usual serão, para alguns, violentas e incomuns.

Cabe a vocês apreciar se vocês o vivem, em Alegria, no Coração ou no sofrimento.

Se isso acontece em Alegria, então, isso é liberação.

Vejam além das aparências, vejam além das ilusões desse mundo, o sentido do que vocês vivem e irão viver.

Peçam nossa ajuda (*), peçam nossa Vibração.

Se o caminho de seu Coração estiver livre, então, nós estaremos com vocês, sinceramente, na Verdade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, nesse próprio momento em que eu fusiono a Vibração Cristo-Maria-
Miguel em vocês, no seu Coração, ele sozinho, ele sabe o que é bom para ele.

Ele sozinho reconhece a Graça e a Verdade.

Consintam ao seu Coração o que ele impulsiona em sua vida.

Onde está verdadeiramente a sua prioridade?

A Luz ou os jogos de sombras sobre esta Terra?

Doravante, mais nenhuma alma em encarnação pode trapacear com a Luz.

Até agora, era possível ser chamado pela Luz, sem no entanto se eleger si mesmo no Templo Unitário e no Coração de Cristo.

Hoje, a espada da Verdade se instala sobre a Terra e mais nenhum compromisso é possível com o ego: é ele ou o Cristo, totalmente e
irremediavelmente.

Esse decreto é levado ao seu conhecimento pela sua Graça e pela sua Presença.

A Unificação, é interromper o que deve ser interrompido, é cortar os ramos mortos da personalidade a fim de que o Si e o Estado de
Ser possam desabrochar livremente e na Alegria.

A separação dos mundos e das Dimensões atinge o seu final, para vocês também, sob condição de não mais separar, dividir, de não
mais buscar fragmentar.

***

Ao se abandonar à Luz Vibral, seu futuro pessoal e individual será traçado pela Vibração que vocês portam.

Sua entidade consciente tornar-se-á consciente ao conjunto das Forças dos Mundos Livres.

Vocês serão então acolhidos e serão levados a bom porto.

Aqueles que estarão em cheio na sua Dualidade irão confrontar com a Dualidade desse mundo se findando.

Cada um viverá exatamente o que tem a viver.

Não pode ser de outra forma na liberação conduzida pela Luz Vibral Unitária.

E o que ditará o que é para viver cada um é unicamente a Vibração que ele portará. 

A Consciência é Vibração, a Consciência é o que vocês São, na Verdade, e ela apenas os levará a experimentar o que vocês criaram
em pensamentos.

Se os seus pensamentos forem divididos e separados, vocês viverão exatamente isso.

Se os seus pensamentos estiverem Unificados e forem justos, então, vocês viverão exatamente isso.

***



***

O momento da ação Interior chegou.

O impulso Cristo, se revelando, essa noite, em vocês, é o meio de ver claramente, de perceber sua Verdade, seu Caminho, sua Via e,
sobretudo, de crê-la.

Seus pensamentos irão se tornar cada vez mais ativos e criativos porque o Arcanjo Uriel toma doravante em mãos a reversão final a
levar sobre esta Terra.

Em vocês também, a título individual, a reversão final é exatamente isso que eu vim lhes falar.

É o que se desenrola nesse momento mesmo e durante os 40 dias anunciados por Maria (ndr: indicações dadas por Maria em 17 de
Dezembro) (**).

***

Quanto a nós, Cristo, Maria, Miguel, nós voltaremos, sem encontro definido, durante este período, para fazer os ajustes necessários ao
seu caminho Interior quando a necessidade for urgente.

Em função, também, do avanço da divulgação em curso, nos seus céus como sobre a Terra.

Nós estamos com vocês, em vocês.

Nós somos a Alegria, de volta a vocês.

Nossa bênção incondicional e nossa Paz os acompanhem.

Estejam em paz.

Estejam em Alegria.

Sejam Um.

Estejam Unidos.

Até muito em breve.

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

NDR: Não haverá transmissão do áudio correspondente a esta canalização, por motivos técnicos.
*

(*) – ‘PEDIDOS AOS ARCANJOS’ – ARCANJO ANAEL (08.10.2009):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/pedidos-aos-arcanjos-...

*

(**) – ‘Intervenção da Divina MARIA’ (17.12.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/intervencao-da-divina...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=876

21 de dezembro de 2010
(Publicado em 22 de dezembro de 2010)

***

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

************
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 Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, aqui estou eu.

Como eu lhes disse, eu voltaria, durante este período, iniciado por Maria, correspondendo aos 40 dias.

Quarenta dias aonde a Espada de Miguel vem nesse mundo interromper e cortar o que deve sê-lo.

Pelo seu trabalho, pela ativação da Merkabah interdimensional, pela sua realização, pela sua concretização e, enfim,
pelo seu trabalho realizado em meio ao ponto IS do seu Coração, hoje, vocês podem ressoar sobre esta Terra as

sílabas sagradas de Metatron.

***

Hoje a voz da nova tri-Unidade, Cristo, Maria e Miguel, reunidos em uma Vibração conjunta denominada ‘nova
Eucaristia’, pode doravante ressoar, Vibrar e se ativar.

Assim, a cruz da redenção, tendo sido atualizada durante o seu verão do ano passado (inverno, no hemisfério sul),
pode agora ressoar sobre esta Terra, atualizando, na totalidade, os tempos anunciados pelo Arcanjo Metatron.

Assim, doravante, vocês podem fazer ressoar em vocês, a cada noite às 19 horas [16h00 – hora de Brasília], as 5
sílabas sagradas existentes na sua cabeça. 

Dessa forma, concentrando-se sobre cada um dos pontos, na ordem dada pelo Arcanjo Metatron, em 15 de agosto de
2009, vocês vão poder finalizar o trabalho Vibratório começado e inaugurado pelas ‘Núpcias Celestes’.

Cabe a vocês, doravante, fazer ressoar, na sua Presença, no seu Si, na sua Unidade, a Vibração das sílabas
sagradas, ao mesmo tempo em que a sua Consciência se focaliza Vibratoriamente ao nível dos 5 pontos da cabeça

correspondendo ao OD – ER – IM – IS – AL. 

MIGUEL – 4 de janeiro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-rcYConwY3xo/UXZJNywW5FI/AAAAAAAABIE/s_V8Tlc49IQ/s1600/Miguel+-+04.01.2011.JPG


Eu vou lhes dar a sequência, bem amados Filhos da Luz e da Lei de Um, a fim de que aqueles dentre vocês que
escolheram se unir à Unidade, ativem as sílabas sagradas, na totalidade, sobre a Terra, preparando o que está para
preparar, realizando o que está para realizar: a chegada total da Luz sobre a Terra em meio a todas as Consciências,

permitindo a Gaïa, quando chegar a hora, realizar o que lhes é anunciado desde muito tempo pelo conjunto dos
textos sagrados, pelo conjunto dos calendários sagrados.

O momento chegou.

Chegou o momento de anunciar que esse tempo é o tempo da elevação do Homem, do retorno à sua Liberdade, do
retorno ao seu Estado de Ser, do retorno à Alegria eterna, à Eternidade e à infinidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, durante um número indeterminado de meditações
coletivas, colocando a sua Consciência sobre as 5 sílabas sagradas OD – ER – IM – IS – AL da sua cabeça, vocês

irão, desta vez, não mais somente ativar a Merkabah interdimensional, mas fazê-la fusionar com a Merkabah da
Terra, permitindo à Terra e a vocês mesmos viverem, na totalidade, o que foi anunciado, desde a noite dos tempos,

pelo conjunto dos profetas e das profecias.

Bem amados, o momento é do despertar da Fênix, o momento chegou de abrir as asas, o momento chegou de
reencontrar, se tal for o seu desejo, a sua ‘Morada da Eternidade’, a Alegria indizível da conexão definitiva com a

Fonte.

***

Bem amados Filhos da Luz, os momentos que vocês aguardam, os momentos que vocês esperam, os momentos,
também, que vocês temem, para muitos de vocês, estão doravante presentes sobre a Terra.

A minha Presença, assim como a Presença de Cristo no Éter, assim como a chegada de Metatron, na sua forma a
mais densa, em meio ao seu Éter, permite doravante finalizar e concretizar a Promessa e o Juramento.

O momento chegou.

Este momento está inscrito a cada minuto, a cada sopro da sua vida sobre esta Terra.

Desse modo percorrendo, além mesmo das meditações coletivas, vocês mesmos, quando vocês o sentem, esta
conexão Metatrônica, isso lhes permite conectar-se diretamente, pelo caminho tri-Unitário de Cristo, Maria e Miguel,

com a Vibração da Fonte.

Assim se faz, em vocês, a ‘nova Eucaristia’, aquela que os liga, de maneira livre, à sua interdimensionalidade assim
como à sua multidimensionalidade.

Os momentos chegaram porque estão Vibratoriamente inscritos, agora, no calendário do Céu e no calendário da
Terra.

Os dois calendários colocam-se em sintonia e em sincronia.

Esse é o caso, isso é possível a cada sopro, a cada minuto, a cada dia que nasce e que se finda.

Não busquem data, não busquem sinal.

Todos os sinais estão, doravante, agora, em vocês, pela ativação das suas Coroas, pela ativação dos seus novos
Corpos, pelas Vibrações que seus corpos percebem à noite ou de dia.

Este é o sinal inequívoco de que acontece, em vocês, a Palavra anunciada.

http://2.bp.blogspot.com/-trikTeto9JI/UXZKBHq-KhI/AAAAAAAABIY/AgW-Ns1ZxY0/s1600/bibli_5PontosdeLuz+-+RAM.JPG


***

O momento chegou de manifestar a palavra, o momento chegou de manifestar a sua Presença, a sua Luz, para o
mundo.

Um número suficientemente importante de seres humanos está doravante conectado à sua própria Unidade, à sua
própria Verdade.

Aqueles dos seus Irmãos que desejarem segui-los serão sempre bem-vindos em meio à Unidade.

A Unidade não rejeita e nem rejeitará ninguém na aventura que vocês vivenciaram e que vocês estão prestes a viver
agora.

O momento chegou de, não somente revelar a Alegria, de mostrá-la, de manifestá-la e de afirmá-la.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, vocês estão agora na aurora de um dia novo, na
aurora de uma Dimensão nova que nasce em vocês antes de se manifestar e de nascer no exterior.

O combate da Sombra e da Luz, tal como alguns dos seus olhos podem ver, é apenas uma Ilusão.

Existem apenas resistências inerentes à Matriz desse mundo falsificado, ainda não acessível, completamente, à Luz.

Não se preocupem com isso.

Não lhes é pedido para julgar.

Não lhes é pedido para arbitrar.

A Luz faz isso por vocês.

Contentem-se em estabelecer, cada vez mais, a Luz, a Alegria e a Verdade.

Não se preocupem com qualquer oposição, seja onde for que ela esteja localizada.

Não se preocupem mais com esse mundo porque vocês não são já desse mundo, enquanto ali estando vivos,
Presentes e encarnados.

***

A mutação em curso se acelera sob os seus olhos, em vocês, como no exterior de vocês.

Ela vai doravante transpor uma oitava superior pelo trabalho que vocês realizaram, que vocês irão realizar, em vocês
e para a Terra, assim como para o universo, na sua totalidade.

Portanto, o caminho que lhes é solicitado seguir agora vai consistir em ressoar em vocês, no nível da sua cabeça, o
ponto OD, depois o ponto ER, depois o ponto IM, retornar ao ponto ER, depois o ponto IS, retornar ao ponto ER e

enfim o ponto AL, permitindo aos 4 Cavaleiros do Apocalipse se reunirem no centro, denominado ponto ER,
representando o seu Coração.

A Cruz portanto encontrou o seu centro.

A Cruz portanto encontrou o seu ponto de redenção, o seu ponto de equilíbrio e o seu ponto de passagem.

Coroa da cabeça e Coroa do Coração ‘alquimizadas’, constituindo apenas uma, acopladas à Lareira do sacro,
despertada desde algumas semanas, para alguns de vocês.

O momento chegou da reunificação total, corpo, alma, Espírito, em uma Verdade, em uma Vibração e em uma
Consciência.

Cada um de vocês irá vivê-lo e realizá-lo no seu ritmo próprio que pode ser muito diferente em uma região ou em
outra.

Os tumultos do mundo vão se tornar cada vez mais ensurdecedores, quer estejam ligados aos elementos ou quer
estejam ligados às resistências do humano.

Não se preocupem mais com isso.

Continuem a nutrir e a alimentar o Fogo do Coração, o Fogo sagrado, o Fogo da Unidade, o Fogo dos reencontros.

Desse modo vocês permitem à Terra viver o que está para viver.



Desse modo vocês permitem à Terra viver o que está para viver.

Desse modo vocês permitem aos seus Irmãos e às suas Irmãs, onde eles estiverem nesta humanidade, irem aí onde
leva a sua Vibração, aí onde leva a sua Consciência.

Ninguém poderá se perder.

Ninguém poderá ser perdido porque lhes será feito, como disse o Cristo, a cada um, segundo a sua fé.

Ser-lhes-á feito, a cada um, exatamente segundo a sua Vibração.

Aí onde se situa a sua Vibração, situa-se a sua Consciência.

Nós sempre lhes dissemos e afirmamos, hoje mais do que nunca.

Onde se situa a sua Vibração?

Chamem, cantem o OD – ER – IM – IS – AL, focalizando-se sobre os pontos da ‘nova Cruz’ na sua cabeça, centrada
pelo ponto ER.

Naquele momento, a percepção Vibratória que vocês terão, corresponde à percepção da sua própria Consciência.

***

Várias Presenças estão agora ao redor de vocês.

Elas os acompanham nesta elevação.

Elas os acompanham nesta transformação final da Terra.

Eu lhes anunciei, no fim de setembro, em 29 de setembro, para monitorarem seus céus porque as Embarcações iriam
ocupar seus céus.

O momento chegou agora de ocupá-los, não mais pontualmente, em certos locais, mas, muito rapidamente, sobre
todo este planeta.

Isso não deve descentrá-los nem fazê-los sair do essencial do seu trabalho que é Interior, Vibratório, de elevação da
sua própria Consciência.

Seguindo o caminho de Cristo, Miguel e Maria reunidos, seguindo a OR-ER, ER-IM, IM-ER, ER-IS, IS-ER, ER-AL,
naquele momento vocês elevarão o seu nível Vibratório como jamais isso foi possível para um ser humano sobre a
Terra, não para deixar esse plano, mas para estar de acordo com a ‘nova Dimensão’ que vem a vocês, doravante,

muito rápido.

O momento chegou de vocês se recentrarem, definitivamente, no que vocês são.

O momento chegou de vocês se recentrarem na Alegria eterna da sua Unidade reencontrada.

Nada deve ter mais importância senão isso.

Isso não irá impedi-los de participar do que é a sua vida exterior, mas, bem mais, de ali aportar, onde que vocês
estiverem, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam as ressonâncias, qualquer que seja a

sociedade, qualquer que seja o afetivo, nesta Dimensão que estava perdida para o ser humano.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei do Um, o retorno à sua Unidade é agora.

Nós os acolhemos e nós iremos acolhê-los, a cada dia, um pouco mais, na comunicação e na conexão dos nossos
planos que estavam até agora separados pela Matriz astral e pela falsificação da Luz.

Isso terminou.

Resta-lhes agora festejar alegremente o que vocês são, quer dizer, a Unidade, a Luz, os Guerreiros pacíficos da Luz,
as Sementes de Estrelas, a Promessa da Eternidade.

Isso se revela, em vocês, doravante, agora, a cada minuto, a cada respiração, durante as suas meditações e no lazer
quando vocês o desejarem, simplesmente focalizando a sua Consciência alternativamente sobre os pontos seguintes,



como eu havia dado no caminho da tri-Unidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, o conjunto do Conclave Arcangélico se regozija porque, doravante, a junção é realizada
entre o seu plano e o nosso plano.

Resta levar a Terra a bom porto em meio à sua nova Dimensão de vida.

Resta levar o conjunto da humanidade, cada indivíduo e cada pessoa, lá aonde conduz a sua Consciência e a sua
Vibração.

Bem amados Filhos das Estrelas, nós os agradecemos.

Toda nossa gratidão se exprime pelo trabalho cumprido.

Obviamente, tudo o que é Sombra, ainda presente, eventualmente, em suas vidas, deve se afastar de vocês.

Não se preocupem com as formas que isso toma.

Continuem a avançar na sua Vibração, na sua Consciência, em meio à sua tríplice Lareira acesa e em meio à nova
Cruz recentrada no OD – ER – IM – IS – AL.

Se houver, entre vocês, aqui presentes, alguns questionamentos em relação ao que eu vim exprimir, eu desejo bem
tentar ali aportar um esclarecimento suplementar.

***

Nós não temos perguntas, nós agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, como na última vez, eu não marcarei encontro com
vocês.

Entretanto, a minha Presença entre vocês, que eu vou falar, nesse canal, no período de alguns dias antes ou após a
data de 17 de janeiro, em função da reação da humanidade ao que irá se manifestar entre hoje e esta data.

Nós ajustamos, com segurança, efetivamente, o derrame da Luz, como isso lhes foi anunciado pelos Melquizedeques,
em função das suas próprias reações, em função das reações da Terra e em função da sua progressão.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, nós lhes desejamos um bom retorno a vocês, um
bom estabelecimento na Alegria, na Unidade e na sua Verdade.

Que a paz, a Alegria, o Amor, a Luz e a Verdade estejam presentes em vocês.

Eu sou Miguel, Arcanjo.

Que a minha Graça se derrame sobre todos vocês.

Até breve.

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

NDR: Os pontos OD – ER – IM – IS – AL estão descritos no protocolo «as Estrelas».

Para relembrar:



Para relembrar:

OD: 1 centímetro acima da raiz de implantação dos cabelos, sobre a linha do meio da nuca.

ER: na cimeira da cabeça, no cruzamento da linha formada por AL-OD e da linha formada por IM-IS.

IM: 2 larguras de dedo acima da ponta da orelha esquerda.

IS: 2 larguras de dedo acima da ponta da orelha direita.

AL: no meio da testa, a 2 milímetros atrás da implantação da raiz dos cabelos.

*** 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=877

4 de janeiro de 2011

(Publicado em 5 de janeiro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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************ 
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, como eu havia dito, eu retorno hoje a fim de anunciar a
vocês uma série de elementos próprios à sua transformação Interior, assim como à transformação da

Terra.

Desse modo, vários de vocês, sobre esta Terra, desde o que vocês denominariam alguns dias, começam a
viver manifestações Vibratórias da Consciência, modificações da Consciência e manifestações inusitadas e

incomuns.

Bem amados Filhos da Luz, o que acontece no momento atual é uma primeira fase de saturação da sua
atmosfera Terrestre de partículas Adamantinas e da radiação Ultravioleta.

As características Vibratórias deste afluxo de Luz, em meio à sua atmosfera e à sua respiração, bem como nas
suas células, leva-os a experimentar, a perceber e a sentir estados de humor, estados de Vibração e estados

de Consciência que, para muitos de vocês, são novos ou refletem, em todo caso, no mínimo, uma amplificação
dos processos de percepção Vibratória e de percepções da sua própria Consciência.

Assim é o efeito da Luz.

Nada há a temer.

***

A Luz é inteligente, a Luz penetra, agora, em meio à sua Consciência e à sua estrutura, levando-os a viver
progressivamente uma sobreposição de estados de Consciência que, até agora, estavam separados: de um

lado, a sua Consciência fragmentada habitual e, do outro lado, a sua Consciência espiritual, ligada ao
Espírito e à Unidade, aquela que vocês experimentam nos seus espaços de meditação.

Hoje, a eliminação de toda distância entre a Luz Unificada e o seu estado fragmentado, leva a viver (a Terra,
bem como vocês) estados em que existe uma forma de sobreposição da sua Consciência comum com a sua

Supra-Consciência.

Nada há a temer.

Há apenas, e como sempre, que se abandonar cada vez mais à ação da Luz porque ela vem liberá-los, vem,
literalmente, transportá-los e elevá-los além dos mundos da Ilusão.

Essa é uma primeira fase de aproximação direta, no nível atômico e celular, da sua Terra.

Como isso lhes foi anunciado, no seu tempo e na sua hora.

Desde que a desconstrução terminou, desde que o período das Etapas terminou, alguns elementos foram
liberados, a saber o Sol, a Terra, possibilitando hoje à Terra (por intermédio também do seu trabalho da Luz
realizado desde agora o dia 29 de setembro), permitir a Ascensão planetária de Gaïa, a inversão dos seus

polos e a evolução final, tal como ela foi anunciada pelo Arcanjo Uriel e por Metatron em pessoa.

***
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Assim, portanto, o que vocês vivem em meio à sua Consciência e às suas células é a Reversão final anunciada,
apresentada e prevista pelos seus profetas, desde muito tempo e também por nós mesmos, Arcanjos, e por

alguns dos Anciãos.

Nada há a temer.

Nada há a fazer.

É-lhes apenas solicitado para se estabelecerem no seu Ser, para participar, pelo seu Abandono à Luz, da
elevação da sua Consciência, a fim de, progressivamente, gradualmente e à medida das semanas e dos

meses que irão transcorrer, doravante, vocês possam passar tanto um tempo nos mundos Unificados como
nos mundos fragmentados.

Portanto, a penetração da Luz induz uma transformação nas suas condições de vida, da mesma maneira que
ela induz uma transformação da orientação do eixo Terrestre.

Isso está em curso.

E, ainda uma vez, nós lhes reprisamos, somente a própria Terra decide e somente a própria Fonte conhece
uma data, nos termos do calendário do tempo de vocês.

Mas vocês incontestavelmente entraram no que é denominado o ‘Fim dos Tempos’, não o fim do mundo, mas
o final da transformação, o final do sofrimento, o fim da separação, o fim da Ilusão, a entrada na Alegria, na

Unidade e na Verdade.

Certamente, vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não vivem atualmente essas transformações e que
não desejam ver ou entender o que acontece na superfície da Terra, como na superfície do Sol ou ainda nos
seus Céus, irão permanecer na sua Consciência limitada porque tal é sua liberdade, tal é seu livre arbítrio e tal

é sua Vibração.

Jamais lhes foi pedido para levar com vocês aqueles que não querem ir.

***

Apenas a qualidade da sua Irradiação, como sempre, que irá permitir, pela qualidade do seu Abandono à Luz,
deixar operar, ao seu redor, pela sua Irradiação, esta transformação e essa Reversão.

O período do final do seu ano passado viu, para vários de vocês, limpezas kármicas e limpezas Interiores
ocorrerem de forma acelerada, permitindo, para aqueles de vocês que as aceitaram, começar a viver essa

última Reversão, ilustrada pela Reversão presente na sua garganta, no nível do chakra laríngeo.

***

Hoje, vocês acedem à sua última etapa, aquela que lhes permite, justamente, fazer coincidir a Consciência
fragmentada com a Consciência Unificada, permitindo-lhes, em meio a esse mundo, sem para tanto sair desse

corpo, fazer coincidir a personalidade e o Estado de Ser.

Obviamente, a Luz pode, no entanto, incomodar aqueles que, lúcida ou inconscientemente, decidiram ignorar a
Luz.

Não lhes cabe julgar.

Não lhes cabe entrar em reação, mas, simplesmente, cada vez mais, manifestar o que vocês São, pelo
Abandono à Luz, pela qualidade da sua Irradiação Vibratória, pela qualidade da rotação das suas Coroas

Radiantes e pelo despertar do seu Triângulo Sagrado, reunificando em vocês este ‘estado Vibratório’,
permitindo às partículas Adamantinas, assim como a vocês mesmos, serem literalmente banhados pela Luz, a
fim de que o Interior e o exterior se harmonizem e se tornem, eles também, uma única e mesma Verdade, uma

única e mesma realidade.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei do Um, o que acontece no exterior acontece no
interior de vocês.

Não há separação entre os elementos da Terra e os seus elementos constituindo-os em meio a esse mundo.

Não há separação entre o que vocês vivem e o que vive aqueles que não vivem a mesma coisa.

Cada um será retribuído segundo a sua justa Vibração, cada um irá viver o que tem que viver, em função do
que ele é, e não em função do que ele acredita ser.



Dessa forma, um conjunto de elementos constituindo as suas crenças, um conjunto de elementos constituindo
o que vocês aderiram, está desintegrando literalmente sob os seus olhos, no seu Interior e no exterior de

vocês, expondo-os assim, na Verdade do Espírito e na Verdade da Luz, a fim de permitir-lhes experimentar a
Unificação da Consciência, o Samadhi, a Alegria Interior, a Paz.

Porque, é manifestando e vivendo, no seu Interior, o estado de Paz, o estado de Alegria, o estado Unificado,
que vocês poderão resplandecer sobre esse mundo para ampliar a Revelação e o desvendar da Luz.

Bem amados Filhos da Lei de Um, nós contamos com seu trabalho ativo, a cada dia, às 19 horas (hora de
Paris).

Mas nós contamos também com vocês, além deste período para que, quando vocês perceberem este influxo
de Luz modificando a sua Consciência, vocês aproveitem o momento para se alinhar, vocês aproveitem o

momento para se colocar em oração ou em meditação, a fim de melhor facilitar o trabalho da Luz em vocês.

Cabe a vocês agora saber se desejam viver esta transformação final na facilidade ou na resistência.

Do seu abandono, irá resulta a facilidade.

Da sua resistência, irá resultar a resistência Vibratória e as anomalias, infelizmente transitórias, mas
necessárias, levando-os a abdicar e a aceitar ir até o fim da sua transformação.

 Estejam lúcidos, estejam presentes a si mesmos, a cada sopro, a cada respiração, a fim de permitir sua
Consciência identificar, rapidamente, os momentos de derramamento da Luz, de agregação da Luz, em meio à
sua Consciência e às suas células, para se alinharem e aproveitarem, ainda e sempre mais, esses momentos,

a fim de fazer nascer a sua Unidade, de deixá-la transparecer e emergir em meio a esse mundo.

Hoje, como lhes disse o venerado Omraam, Comandante dos Melquizedeques, a lagarta se torna borboleta,
essa é a realidade do que vocês vivem.

Para alguns de vocês, isso se expressa por momentos de desconexão da realidade comum, por momentos
particulares em que vocês percebem e irão perceber, cada vez mais claramente, os momentos em que a

Consciência não é mais a mesma que a habitual.

Isso pode ocorrer não importa em qual das suas atividades.

Ela não depende dos seus desejos e vontades de alinhamento.

Ela é exclusiva à sua própria mecânica, não corresponde à sua vontade, mas, bem mais, ao arranjo da sua Luz
Interior com as partículas Adamantinas, com as radiações do Ultravioleta que descem, doravante, livremente,

até vocês.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, o momento chegou de despertá-los, na totalidade, o momento chegou de
estar totalmente na Alegria, na Paz e na serenidade.

Nada do que é exterior deve vir perturbar o que vocês São porque vocês, efetivamente, entraram, de maneira
irremediável, definitiva, no fim de um Tempo.

Um Tempo novo vai em breve nascer.

Esse Tempo novo começa a nascer no Interior de vocês.

Ele corresponde à presença da sua Consciência nos mundos Unificados.

Portanto, vários de vocês vão começar a viver estados de Consciência aonde vão lhes aparecer fenômenos
qualificados de bizarros, de novos ou de inéditos.

Isso corresponde à revelação progressiva e total do que vocês São, em Verdade: Sementes de Estrelas,
Filhos da Luz tendo sido aprisionados em meio à Matéria.

Hoje, o momento da Liberação chegou.

Cada um de vocês irá vivê-la ao seu ritmo, se tiver que vivê-la.

Estejam simplesmente vigilantes.

Estejam colocados em meio aos seus quatro Pilares, a fim de que cada sopro da sua vida, a cada dia da sua
vida, permita a Luz investi-los para fazê-los ressoar e Vibrar na Luz que vocês São.

Estão aí, bem amados Filhos da Luz, as poucas informações que eu tinha para entregar a vocês.



O Arcanjo Uriel irá assumir em breve o lugar, para explicar-lhes no que constitui essa ‘reversão planetária’ e a
sua própria Reversão para vocês.

***

Se houver em vocês, bem amados Filhos da Luz aqui presentes, perguntas em relação a esse processo, eu
bem desejo ali colocar um esclarecimento complementar.

Assim, eu lhes dou a palavra.

***

Pergunta: quais são os fenômenos “inéditos” que você evocou?

Bem amada Filha da Luz, para cada um de vocês, eles serão diferentes.

Percepção Vibratória amplificada, sobretudo no nível do novo circuito Cristo-Maria-Miguel que eu lhes
comuniquei desde agora alguns dias (ndr: intervenção de 4 de janeiro de 2011) (*).

Porque, é por intermédio desse circuito OD-ER-IM-IS-AL da sua cabeça que vocês têm a possibilidade, vocês
mesmos, qualquer que seja a hora e o momento, de colocar em ressonância a sua Consciência Unificada em

meio à sua Consciência fragmentada.

As manifestações e as modificações inéditas são próprias de cada um de vocês.

Eu não posso infelizmente detalhar todas as circunstâncias.

O que vocês devem compreender e aceitar é que, se vocês se abandonarem ao processo Vibratório, cada um
irá viver o que tem para viver em total segurança, em total serenidade.

Saibam simplesmente que o que vocês vivem está perfeitamente correto para vocês.

Não há, no momento, que buscar uma explicação que, evidentemente, existe, mas, como sempre, é para
simplesmente viver em plena Consciência, na Atenção, na Intenção, na sua Ética e na sua Integridade.

É a única coisa que é solicitada para vocês.

Eu acrescento simplesmente que esse processo, iniciado desde poucos dias, vai se ampliar cada dia mais.

Vocês não têm, aí tampouco, nada que temer.

O processo é lógico, segue uma curva lógica para cada um de vocês, cada um no seu próprio ritmo de
integração da Luz, cada um no seu próprio ritmo de vivência em meio à Consciência Unificada.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu irei retornar ainda entre vocês.

Eu estarei com vocês no final do mês, terminando o período iniciado por Maria, em dezembro.

Durante este período, nós lhes pedimos, nós, Conclave Arcangélico, para
consagrar Atenção, Intenção, Intensidade e Tempo ao que vocês vivem, nesses momentos que lhes são

atribuídos para penetrar na Alegria, no Samadhi e na Vibração.

Bem amados Filhos da Luz, o conjunto do Conclave, pela minha voz, transmite-lhes suas Bênçãos e deseja-
lhes uma excelente transformação da Luz.

A Luz é o seu baluarte.

A Luz é o seu salvo-conduto.

A Luz é a única Verdade.

Cabe a cada um tomar consciência, cada dia um pouco mais.

Não há Verdade fora da Luz.



Não há Verdade fora da Luz.

A única Verdade ali se encontra.

É este aprendizado que vocês levam.

Eu lhes transmito, sobre esta Terra, o conjunto de Bênçãos de Amor, de Paz, de Alegria, do conjunto do
Conclave Arcangélico.

Eu lhes digo, agora, até o final deste mês.

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

(*) – ARCANJO MIGUEL (04.01.2011):
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***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=878

17 de janeiro de 2011

(Publicado em 17 de janeiro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=878
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/miguel-4-de-janeiro-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/


ÁUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xgtfv6_mikael-part1-29-01-2011_webcam

http://www.dailymotion.com/video/xgtfn0_mikael-part2-29-01-2011_webcam

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei de Um, eu volto, como lhes havia anunciado.
Neste período que venho terminar, abre-se doravante uma etapa nova de seu retorno incondicional à Luz da

Unidade.
Várias coisas mudaram em vocês, perceptíveis ou mais sutis, correspondendo ao estabelecimento, em meio à

sua Verdade, ao acesso, sempre maior e amplo, à dimensão de Cristo, fazendo-os retornar à sua Essência
primeira, à sua origem.

Vocês semearam, vocês ancoraram, vocês trabalharam para o reino da Luz se estabelecer novamente sobre
esta Terra, nesse sistema Solar.

Nós os assistimos, nós os admiramos.
Vocês se liberaram e nós os liberamos.

O que acontece, doravante, em vocês como sobre esse mundo, é a última etapa da liberação que, a propósito,
dar-lhes-á acesso, em totalidade, à sua Verdade final onde nada mais poderá ser escondido, onde nada mais

poderá permanecer em meio à Sombra.

***

A Luz é Una [Unitária].
Ela se revela e se desvenda, agora, a grande passo.

As zonas de Sombra que restaram sobre esta Terra serão dissolvidas progressivamente pela Luz, por sua Luz
e pelo reencontro da Fonte com sua Verdade e sua Unidade.

O momento chegou de prepará-los para viver o porquê vocês estão encarnados: a Ascensão desse sistema
Solar, a Ascensão e seu retorno nas esferas da Eternidade, da Verdade e da Unidade.

Esses momentos são agora, eles não são em dez anos, eles não são amanhã.
Eles são para viver, a cada minuto, com uma plenitude renovada, a cada dia e a cada sopro, cada vez mais

intenso para sua Consciência, para seu corpo, para seu ambiente e sua Terra.
O momento chegou de se elevarem.

O momento chegou de responder, em totalidade, ao apelo do Conclave Arcangélico, para reencontrar sua
posição no Céu e sobre a nova Terra.

Cada um de vocês, ao ritmo que lhes é próprio, deve agora alcançar as esferas da Eternidade, as esferas da
Verdade, as esferas da transmutação alquímica.

O momento chegou de acolher a Luz.
O momento chegou de acolher Cristo.

Eu arbitrei, durante este período, pela minha presença, em seu seio como no seio do éter da Terra, o que devia

MIGUEL – 29 de janeiro de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-j_yqJc6Yraw/UXZ-nY8-MNI/AAAAAAAABJM/4QpQZ-CoBvI/s1600/Miguel+-+29.01.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dailymotion.com/video/xgtfn0_mikael-part2-29-01-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xgtfv6_mikael-part1-29-01-2011_webcam


o ser, liberando-os totalmente do que, ainda, podia escravizar no mundo da ilusão, no mundo do que é falso, do
que foi truncado.

***

A Verdade se estabelece.
Os povos, os seres, as sociedades, liberam-se dos jogos sob o quais eles estavam submissos, desde tempos

imemoriais, em uma falsificação monumental do que é a verdadeira Vida em meio à Unidade.
Cada um de vocês, pelo seu trabalho de Luz, pelo seu acesso ao seu estado Interior, pelo seu acesso ao seu
Estado de Ser, pelo seu acesso aos seus estados Vibratórios, pelo seu acesso aos estados de Consciência
nova, vocês contribuíram, cada um ao seu ritmo e cada uma à sua possibilidade, para esse retorno da Luz.

Sejam agradecidos.
A gratidão do Conclave e do conjunto das forças vivas lhes agradece, em nome dos irmãos até então

adormecidos.
Pelo trabalho que vocês realizaram, vocês favoreceram o momento do despertar, o momento do acordar e o

momento que vocês vivem.
Como constatam sobre esta Terra, desde o início deste ano, alguns elementos novos vindo se instalar na trama

etérica da Terra, diretamente ligados à presença da ‘Espada de Miguel’, diretamente religados à presença de
Cristo no éter, soando, assim, a trombeta final do despertar da humanidade, do despertar de Consciências até
então adormecidas, do despertar de cada Consciência presente nesta Terra, clamando para se unirem às suas

esferas Unitárias, suas esferas de Verdade e suas esferas de Beleza.

***

O momento chegou de esquecer os sofrimentos desse mundo, de transcendê-los pela graça da Beleza, da
Verdade e da Unidade.

Esses instantes, vocês os vivem nesse momento mesmo, vocês que tiveram êxito para reverter, graças à
contribuição do Arcanjo Uriel, a fim de permitir-lhes acolher, em meio ao seu Templo Interior, Cristo.
Vocês próprios se tornam a imagem Daquele que lhes disse Ele mesmo: “sejam meus imitadores”.

Nisso, instalando em vocês estados de Consciência novos, estados de Vibrações novas.
Esses estados de Vibrações novas conduzem-nos a ir, sempre mais, para Ele, ou seja, para vocês

mesmos.
Muitos de vocês começam a experimentar, de maneira consciente, a noção de Unidade de toda forma de vida,
a noção de Unidade entre as diferentes Dimensões das quais vocês foram, em totalidade, privados, até agora.
Os momentos que vêm, e que serão para viver sobre esta Terra durante este ano, necessitam, de sua parte,
uma atenção e uma vigilância a cada instante renovadas, permitindo-lhes, sempre mais, reconstruir seu corpo

de Eternidade na Alegria, na Verdade.

O conjunto de suas preocupações que ocupa suas vidas em meio a esse mundo dissociado torna-se, para
todos, caduco, orientando-os a sempre mais interioridade, a sempre mais Verdade, a sempre mais Unidade.

***

Busquem a Paz porque vocês são a Paz.
Busquem o Amor porque vocês são o Amor.

Tudo isso está inscrito e realizado em meio às Dimensões denominadas sutis e descem novamente, agora
progressivamente, até esse plano de encarnação onde vocês estão situados.

***

Nesse movimento de aproximação da Luz, e como eu lhes havia dito, o conjunto da Confederação
Intergaláctica de Luz, o conjunto das Forças de Luz Unificada, o conjunto das Consciências dos mundos livres
e das Consciências livres, vêm ao seu encontro porque a liberação de um sistema Solar é um momento único
correspondendo a uma vivência particular permitindo-lhes reencontrar a Alegria inefável de seu retorno ao que

vocês são, em Verdade, além da ilusão e além da personalidade.
Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei de Um, o momento chegou de harmonizar o que
vocês vivenciaram no Interior, com seu exterior, a fim de fazer o milagre de uma só coisa, para que o que

esteja no Interior seja como o que está no exterior, para fazer o milagre de uma só coisa.
O momento chegou de mostrar sua Luz, o momento chegou de aclamá-la, de afirmá-la.



Nada mais pode vir destruir, doravante, o que vocês conquistaram em alta luta, pela luta de sua Consciência,
pelo abandono à Luz, pela consciência fragmentada que se dissociou com a chegada da Luz Unitária.

São estes momentos que vocês são chamados a viver.
Vocês serão guiados, acompanhados, tanto pelo seu Anjo Guardião como pelo conjunto das forças que eu

venho citar.
Basta chamar porque vocês estão, doravante, em comunicação.

Mesmo se vocês não têm ainda a total lucidez e consciência, a separação dos planos não existe quase mais,
permitindo o basculamento definitivo desse mundo nas esferas da Unidade.

Esse momento está inscrito no instante.
Ele pode ocorrer, doravante, a cada instante, desviando o conjunto das profecias porque a Luz superou a

Sombra e permite estreitar a confrontação Sombra / Luz, inexorável no fim da ilusão.

***

Assim, de sua qualidade individual e coletiva de alinhamento, de sua capacidade para manifestar a Luz que
vocês são, de sua capacidade para integrar a dimensão Cristo, de sua capacidade para deixar trabalhar a Luz,

resultará o período de tempo restando a percorrer para se unir às esferas da Eternidade.
Portanto, sim, regozijem-se porque os tempos chegaram onde a Luz estabelece seu reino para a

Eternidade e vocês fazem parte desse reino.
Bem amados Filhos da Lei de Um, mais do que nunca, é-lhes perguntado (e a Luz lhes pergunta, e sua

Consciência lhes pergunta): “o que vocês desejam se tornar?”
Vocês vão se tornar o que vocês são realmente?

Vocês vão transcender, em totalidade, o que lhes paralisou até agora porque a Luz está aí, ela vem ao seu
auxílio, ela vem ao seu socorro, ela vem inundá-los, regá-los à Verdade que vocês são a fim de que a Verdade

resplandeça, sobre esse mundo e nesse mundo?
Lembrem-se: “vocês estão nesse mundo mas vocês não são desse mundo”.

Vocês vieram fazer uma revelação da Luz e esses dias são agora.
Obviamente, o tempo de seu calendário não pode ser perfeitamente estabelecido, mesmo se há uma

concordância do tempo celeste, não tendo nada a ver com seu tempo, com seu tempo Terrestre.
Esta concordância não é, no entanto, uma sobreposição total, mas uma adequação e um ajustamento ao mais

próximo.
Portanto, nós podemos afirmar-lhes, nós Arcanjos, que em função da Luz que nós percebemos de

suas Merkabah, assim como da Luz que emana da Terra, que o momento do parto e o momento da libertação
chegaram.

Isso pode acontecer hoje como durante os meses que irão decorrer até o final deste ano.
Não busquem a data do fim.

O fim está inscrito e o fim está realizado, apenas resta atualizá-lo e vivê-lo em meio à sua Consciência.
A Sombra não pode mais nada para se opor à revelação da Luz.
A Sombra não foi derrotada, ela foi redimida pelo poder da Luz.

Evidentemente, haverá sempre, sobre a Terra como nos Céus, Consciências confinadas em sua própria ilusão
de Sombra, negando a Luz, muitas vezes, por medo, muitas vezes, por ignorância.

Não se interessem absolutamente por esses ‘resíduos de sombra’ porque eles apenas têm peso temporário e
transitório, porque eles apenas têm peso em sua própria Consciência de confinamento.

Eles já não existem mais no plano da Unidade e no plano da Verdade.
Portanto, pelo seu trabalho incansável desde a inauguração das ‘Núpcias Celestes’, vocês mudaram o

desenrolar do tempo para que se cumprissem as profecias, em um tempo restrito, perfeitamente limitado e
compatível com uma Ascensão da Terra, com uma dose de sofrimento muito menos importante do que a que

foi prevista no início.
O que resta a sofrer está ligado às resistências.

O que resta a manifestar como dualidade e oposição é apenas a prova da ignorância da Luz.

***

Vocês estão, desde hoje, convidados a manifestar sua Luz, não tanto por discursos, não tanto por palavras,
mas sobretudo por seus comportamentos éticos, por seu sorriso, por seu olhar e principalmente

pela Irradiação de seu Coração.
Assim, a minha Espada os transpassou e os atravessou.

Cristo estabelece sua Morada em seu cerne, nesse momento mesmo, gradualmente e à medida dos dias que
vão passar, levando-os a um novo patamar Vibratório localizado no período compreendido entre 20 de

fevereiro e 28 de fevereiro de seu ano.



Dessa forma, naquele momento, um novo nível será integrado, ultrapassado e literalmente transpassado,
permitindo-lhes reparar e ver, como nunca, os mundos da Unidade, os mundos da Verdade, em seu espaço de

vida.
Isso irá se amplificar, avançando cada dia mais.

Seus estados vibratórios Interiores e seus estados de Consciência apenas poderão se ampliar, sob condição
de que vocês aceitem, em totalidade, vocês também, sua própria redenção pela Luz e sua própria liberação.
Nós concebemos, enquanto Arcanjos, que uma Consciência que foi confinada desde tempos imemoriais nos
mundos da limitação possa conservar, no interior de si mesma, certo número de medos da liberdade, certo

número de medos da liberação.
Isso se ilustrará, como isso foi anunciado, logo após a liberação do Sol, pelo mecanismo de ‘choque da

humanidade’, tal como descrito por Sri Aurobindo, que eu os convido a recordar (*).
Vocês compreendem melhor assim o caminho realizado nessas algumas semanas tendo liberado-os de certos

entraves inscritos em suas estruturas cerebrais e, particularmente, em meio ao que foi denominado seu
‘cérebro reptiliano’, como engramas de medos, engramas de preservação, engramas ligados a manipulações

genéticas realizadas em vocês mesmo, desde tempos imemoriais.
Muitos de vocês reencontram a memória, não a memória de suas vidas passadas, passadas em meio à matriz,
mas, bem mais, a memória de sua própria Luz, a memória de sua própria origem, que isso seja sob forma de

sonho, que isso seja sob forma de visão Interior, tudo isso irá se revelar a vocês de maneira cada vez mais
simples, gradualmente e à medida que vocês aceitarem deixar transparecer e eclodir a realidade de sua

Vibração, no exterior.

***

Nada mais pode acontecer a quem quer que seja que se entrega ao princípio Crístico que, agora, está à sua
porta.

Ele está presente no Éter, ele irá se manifestar, não nos seus olhos visíveis, mas no seu peito.
Isso é o mais importante.

Não busquem qualquer Cristo histórico nos seus céus ou sobre a Terra porque vocês estão, todos vocês, sem
exceção, prestes a se tornar o ‘corpo de Cristo’ porque, na Unidade, não existe qualquer separação entre os

membros do corpo de Cristo.
Vocês são esses membros.
Vocês são a Luz encarnada.
Vocês são a Luz do mundo.

Vocês são a Verdade do mundo.
Cabe a vocês carregar o estandarte e a tocha da Verdade e da Unidade, da Luz Unificada, da Alegria e da Paz.
Cristo irá se aproximar de vocês gradualmente e à medida que vocês forem capazes de se manter na Alegria,

na Paz, na Unidade.
Isso é agora.

Isso não exige nenhum outro comentário porque os tempos se findaram, em totalidade.
Isto significa, o que eu quero dizer, que os tempos se findaram totalmente.

Somente o calendário da Terra segue um desenrolar que lhe é próprio, em função de reações da Terra, em
função de reações dos humanos, em função de algumas oposições daqueles que estão confinados na

Sombra, mas que não poderão mais grande coisa para retardar o retorno da Luz.
Bem amados Filhos da Luz, o momento chegou.

Esse momento é um momento de Graça, esse momento é um momento que vocês esperaram, aguardado
desde tanto e tanto tempo, então, vocês não têm nada a temer, que o Sol se desmorone sob seus passos, que

o Céu caia em fogo sobre sua cabeça, o que quer que aconteça com vocês, em seu ambiente.

***

A Luz torna-se, doravante, muito mais intensa e luminosa do que qualquer Sombra que vocês desejam fazer
parecer uma Sombra como uma realidade.

A Sombra não tem qualquer peso.
O tempo da densidade terminou.
Agora é o momento da leveza.

Agora é o momento de sua liberdade.
Agora é o momento de sua Unidade.

Sua consciência passará, doravante, como vocês já o constataram, momentos cada vez mais longos, cada um
ao seu ritmo, em sua Unidade, e em estados onde não há mais lugar para qualquer dúvida nem para qualquer

questionamento.
Somente o mental irá questionar.



Somente o mental irá perguntar, porque a Luz, quando ela se manifesta, responde a qualquer questão, porque
a Luz é a resposta, porque a Luz é o final dos questionamentos e dos medos.

Então, vão ainda mais para a sua própria Luz.
Vão ainda mais para a manifestação de seu brilho Interior: aquele de um cristal ou de um diamante

reencontrado.
Vocês são Sementes de Estrelas, isso eu lhes disse desde vários anos.

Isso se manteve, para muitos de vocês, uma afirmação.
Isso irá se tornar, agora, uma Verdade realizada e revelada.

Seus céus se transformam a toda velocidade.
Várias manifestações, desde o início deste ano, se encadearam sobre esta Terra.

Isso é apenas um começo.
Isso irá se acentuar, se acelerar, cada dia mais.

Os períodos de pausa serão cada vez mais curtos.
Ninguém mais, daqui muito pouco tempo, poderá ignorar o que acontece realmente sobre esta Terra.

Apenas o temor da morte do ego poderá manifestar, em algumas pessoas, resistências à Luz.
É naquele momento que vocês irão desempenhar plenamente seu papel, que isso seja em seu

ambiente, que isso seja na Terra inteira porque, de sua capacidade para manter o estabelecimento em meio
à sua Unidade, seguir-se-á a rapidez desta etapa final.

Nós contamos com vocês, como nós temos contado com vocês, durante todo este período, porque nós
sabemos que vocês têm respondido, porque nós sabemos que vocês responderão ainda, a cada vez, e ainda

mais, de maneira presente, ao nosso apelo.

***

Bem amados Filhos da Luz, é tempo, agora, de acolher.
É tempo, agora de depositar as armas do ego.

É tempo, agora, de se revelarem, não mais de maneira temporária, não mais de maneira ilusória, mas,
realmente, em totalidade e em Verdade.

A última reversão realizada pelo Arcanjo Uriel permite, doravante, ao conjunto do Conclave (e particularmente
ao Arcanjo Uriel e ao Senhor Metatron), trabalhar agora para impulsionar e finalizar a última fase.

Vocês entraram neste período.
Certamente, os alaridos do mundo irão se acentuando mas, ainda uma vez, vocês não têm nada a temer.

O que é temido é ainda projeção de seu mental, ainda presente enquanto vocês existirem sobre a superfície
desse mundo.

Mas esse mental mesmo, que é o seu, não tem qualquer peso em relação à densidade e à leveza da Luz que
se inscreve em vocês, elevando-os sempre mais, para as esferas da Unidade, da Alegria, da Paz eterna.
Muitos dentre vocês vão realizar o Ser que eles são: uma Consciência livre, uma Consciência plena de

felicidade, plena de liberdade, que não tem estritamente nada a ver com o que lhes parece, no entanto, como
tangível e real em meio a esse mundo.

Para muitos, no caminho para a Luz, mas não tendo ainda integrado a totalidade das Vibrações da Luz, isso
será, efetivamente, um choque porque vocês são, não apenas muito mais do que o que vocês creem ser, mas

vocês são bem maiores do que o maior de seus sonhos, do que a maior de suas esperanças.
Para isso, cabe aceitar ser ‘muito pequeno’, aqui, como lhes disse o Cristo, ou seja,aceitar não ser mais nada

nesse mundo para ser Tudo nos mundo Unificados.

***

A dualidade, os mundos da oposição, do sofrimento, do combate, atinge seu final.
Isso é um anúncio autêntico e real.

É entretanto o fim da vida?
Certamente não.

É justamente o início da ‘verdadeira vida’ e o fim da comédia de vida que vocês levam nesse mundo.
 Isso não deve, de forma alguma (nem em vocês que são os mais avançados na Luz, nem junto a seus

ambientes de Irmãos e de Irmãs não estando ainda completamente conscientes do que eles são), orientá-los a
quaisquer atos repreensíveis em relação à força da Vida.

É-lhes solicitado, mais do que nunca, manifestar este ‘instinto vital’, esta vitalidade, esta Verdade, em meio à
Unidade, para não mais nutrir a dualidade, de nenhum modo, para responder “presente” às impulsões de suas

almas a ir para mais liberdade, para mais autonomia, para mais autenticidade, a fim de liberá-los do que poderia
permanecer como armadilhas, como confinamentos e como ilusões.

Isso lhes parecerá cada vez mais claramente e, novamente, vocês poderão nos chamar.



Isso lhes parecerá cada vez mais claramente e, novamente, vocês poderão nos chamar.
Alguns de vocês, aliás, percebem nossas presenças, que isso seja, nós Arcanjos, os Anciãos ou, para alguns
de vocês, Seres vindos de outras estrelas, assistir a esse momento grandioso que vocês estão em via de viver

agora.
Efusão.

*

... Efusão de energia ...

*

Bem amados Filhos de A Fonte, eu marco encontro, quanto a mim, de maneira formal, para 28 de fevereiro às
17 horas [13h00 – hora de Brasília terminado o 'horário de verão' no Brasil], para que nós estejamos reunidos,

nós, Conclave Arcangélico, todas as Forças da Confederação Intergaláctica dos mundos livres e, vocês
mesmos, em um ato de comunhão onde eu lhes pedirei, durante a primeira meia-hora, em silêncio, para vocês
se conectarem, do mesmo modo que o trabalho que vocês continuam a fazer toda noite às 19 horas [16h00 –

hora de Brasília até 19 de fevereiro; 15h00 - hora de Brasília a partir de 20 de fevereiro], e que vocês
continuarão a fazer, toda noite às 19 horas [16h00 – hora de Brasília até 19 de fevereiro; 15h00 - hora de

Brasília a partir de 20 de fevereiro] mas também a todo momento que lhes pareça útil.
Neste dia, 28 de fevereiro às 17 horas [13h00 – hora de Brasília], durante 30 minutos, nós trabalharemos junto,
vocês todos, sobre a Terra, em meio ao circuito OD – ER – IM – IS – AL de sua cabeça e, nós, Arcanjos e o

conjunto da Luz, a fim de dar um salto de ascensão para a Terra.
Em seguida, a partir das 17h30 [13h30 – hora de Brasília], eu lhes pedirei para permanecer novamente em
estado Interior de recepção porque eu entregarei, então, uma mensagem preparando as consciências para

receber a energia Metatrônica, direto e em totalidade, trabalhando assim e abrindo à realização da ‘última etapa’
do que havia sido denominada, pelos Anciãos, a “Yoga da Verdade”, sobre a ignição total de sua Coroa da

cabeça, do Coração e do sacro.

***

Eu voltarei também, e sem data fixa, cada vez que necessário, durante este período, ou então eu deixarei o
Arcanjo Uriel expressar-se porque é ele o supervisor do período em curso, com o Senhor Metatron.

Cada um deles poderá intervir, então, após esta data de 28 de fevereiro, no momento oportuno.
Eu lhes peço para estar vigilantes e atentos, daqui lá, às suas percepções Vibratórias de Consciência a fim de
colocar suas Consciências sobre essas ditas Vibrações porque vocês irão constatar que poderão amplificá-las

por si mesmos, por um ato consciente e deliberado.
Vocês não serão mais, simplesmente, submetidos aos bombardeamentos diversos de Luz e de Radiações

cósmicas, mas vocês poderão, vocês mesmos, gerar essas Irradiações e essas Radiações, por
bombardeamento ao redor de vocês e em vocês.

Isso será, literalmente, um bombardeamento de Luz como a Terra jamais conheceu.
Vocês são responsáveis e mestres de seu destino.

É o que lhes cabe, doravante, para florir de Luz seu caminho e sua estrada.
Vocês têm esta capacidade nova, pelo que foi decidido, pelo trabalho de abertura da boca que vocês estão

em via de realizar, a possibilidade, literalmente, de ‘banhar de Luz’ todos aqueles que se aproximam de vocês,
tudo o que os toca e tudo o que sua Consciência toca, pela Atenção e pela Intenção.

Portanto, vocês poderão colocar a Luz no que lhes parece Sombra, em vocês como no exterior de vocês.
Vocês poderão colocar a Luz, sem nada emitir como intenção outra que a revelação da Luz, em diferentes

locais do planeta, preparando assim, durante o período que nos separa de 28 de fevereiro, o ‘salto quântico’ da
Terra para o novo estado Vibratório.

Bem amados Filhos de A Fonte, eu não abrirei, essa noite, espaço para questionamentos.
Eu lhes proponho, em comunhão, viver em conjunto, agora, a efusão de minha radiância, em vocês, em seu

Coração, em sua Consciência.
Eu estou presente, em vocês, porque eu ali depositei, há muitíssimo tempo, minha Vibração.

É esta que se revelou durante este período e que permite, agora, a fusão Cristo / Miguel, em totalidade, a fim
de que se tornem, vocês mesmos, os Filhos da Luz, os Filhos Ardentes do Sol, os Ki – Ris – Ti de um novo

mundo.
Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de estrelas, em Verdade e em Unidade,

comunguemos.

*

... Efusão de energia ...



*

No Amor.
E pelo Amor.

Até breve.

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

(*) – SRI AUROBINDO (17.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

***

 Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=883

29 de janeiro de 2011
(Publicado em 30 de janeiro de 2011)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=883
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro


  - Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -
Setembro, mês da Festa de MIGUEL

ÁUDIOS mp3 ORIGINAIS (Parte 1 - Efusão Vibratória, sem palavras):
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2011-02-28-p1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2011-02-28-p2.mp3

*

~ O SALTO QUÂNTICO ~ 

  Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 
Bem amados Filhos da Lei do UM, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade

estejam com vocês.
Eu venho hoje, como anunciado, realizar, graças a vocês, graças ao conjunto das Forças da Confederação

Intergaláctica da Luz Unificada, realizar a alquimia que visa fazê-los realizar o seu ‘salto quântico’, aquele que vai
permitir-lhes, durante este mês de março tão importante no destino da humanidade Una e encarnada, viver e

favorecer, ao mesmo tempo com a da Terra, sua própria Ascensão.
Bem amados Filhos da Lei do UM, bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho, hoje, permitir e realizar

a fusão da Terra, além da liberação dela, além da liberação do Sol, a fusão de CRISTO, presente há algum
tempo no seu Éter, na sua Dimensão.

Pela minha alquimia, eu mesmo enquanto Arcanjo, eu consolido, a partir de hoje, a Vibração e a Consciência
de CRISTO-MIGUEL a fim de que vocês mesmos, Filhos da Lei do UM que tanto e tanto esperaram, que tanto

e tanto meditaram, que tanto e tanto trabalharam para a Ascensão desta Terra, possam viver a revelação de
CRISTO em vocês, o Fogo do Espírito, o Filho Ardente do Sol, o Fogo da Verdade, o Fogo do Amor.

Mais nada sobre esta Terra pode se opor, doravante, em vocês, à alquimia e à fusão das suas tríplices
Lareiras, permitindo-lhes reunificarem-se, na totalidade, pela potência e pela Vibração KI-RIS-TI no seu

Coração, no seu Templo Interior.

*** 

Durante este mês de março, a Divina MARIA irá intervir de diferentes maneiras, a cada semana, em um horário
que ainda não está definido, a fim de ajudá-los a atravessar esta Ascensão, a fim de ajudá-los a concretizar, a

manifestar, a realizar a sua própria Ascensão.
A Cruz da Redenção está concluída.

Dentro de algumas semanas, os Anciãos vão dar outros complementos sobre o Yoga que eles denominaram,
eles mesmos, Yoga da Unidade e Yoga da Verdade.

Eu venho, quanto a mim, revelar uma dimensão nova em meio ao seu Coração, pela minha Presença, pela
Presença de CRISTO, pela Presença de MARIA, em meio ao Triângulo do seu Coração, permitindo-lhes, em

meio às novas Vibrações dadas pelas Chaves Metatrônicas, presentes sobre o eixo vertical do seu corpo,
reunificar essas três Lareiras. (ndr: OD = 8º Corpo / ER = 9º Corpo / IM = 10º Corpo / IS = 11º Corpo / AL = 12º
Corpo - Esses pontos são apresentados no protocolo do ‘Yoga Celeste’: "Reunificação dos 5 novos Corpos"

(1)).

***

MIGUEL - 28 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions
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Portanto, nós lhes pedimos, nós, Arcanjos e Conclave Arcangélico e o conjunto da Luz Unificada, para unirem-
se a nós, como sempre, a cada noite às 19 horas (ndr: hora francesa no relógio).

Não haverá mais necessidade, por enquanto, de vocês focalizarem, com a Vibração e com a consciência,
sobre a Cruz da Redenção do OD-ER-IM-IS-AL da sua cabeça, mas, simplesmente, de focar a sua

consciência nos Novos Corpos, aqueles que nós ativamos, juntos, entre nós, para aqueles que seguiram as
Núpcias Celestes e que se juntaram a nós desde então.

Portanto, nós iremos então, juntos, todas as noites às 19 horas (hora francesa), elevar a Coroa Radiante do
Coração, fusioná-la com a cabeça, fusioná-la com o sacro.

Esse trabalho e esta alquimia que vocês irão realizar, em vocês, será realizado da mesma maneira no nível da
Terra.

A boca foi aberta.
As bocas da Terra estão abertas.

De agora em diante, mais nada se opõe ao movimento da Terra, mais nada se opõe à sua elevação, à sua
elevação Vibratória, à sua elevação da Consciência.

Portanto, vocês irão trabalhar, todos os dias, às 19 horas , e quando bem lhes parecer, de maneira muito mais
ativa, conosco, para a sua própria elevação.

*** 

A Merkabah foi constituída.
A Merkabah está ativada, sobre a Terra como em vocês.

Torna-se então possível elevarem a sua Vibração pela colocação em funcionamento, novamente, das Chaves
Metatrônicas, prosseguindo assim o trabalho começado pelo Yoga da Unidade, permitindo-lhes simplesmente,
ao focalizarem, conscientemente e Vibratoriamente, sucessivamente, sobre o eixo vertical do seu corpo, desde

o ponto OD até o ponto AL, desde o seu esterno até a ponta do nariz, ponto por ponto.
Vocês irão então ativar todos os seus Novos Corpos e permitir, assim, a Ascensão.

Isso é agora.

*** 

A Luz revela-se e se aglutina, cada vez mais, em meio às suas estruturas dissociadas.
A Verdade emerge sobre a Terra, como vocês estão constatando.

E isso é apenas o início.
Várias formas de Consciência devem se liberar do jugo existente sobre a Terra há milênios.

As Consciências humanas estão sendo liberadas.
Esta liberação não é a mesma para todo mundo.

Ela segue várias vias, vários caminhos, pois cada um tem o seu próprio caminho, a sua própria Verdade e o
seu próprio destino.

Entretanto, o processo de elevação Vibratória e de Ascensão que vocês irão realizar agora, vai permitir, ainda
uma vez, elevar a sua Coroa Radiante do Coração, fazer fusionar, em vocês, a tríplice Lareira, permitindo-lhes

viver, na totalidade, a sua dimensão KI-RIS-TI e acolher o retorno de CRISTO e o retorno de MIGUEL.

*** 

Em meio à sua Dimensão falsificada, eu vou aparecer seguidamente em seus céus sob a forma de cometa.
Eu sou o Arcanjo portador do Fogo da Espada.

Eu sou o Arcanjo que liberta.
Eu sou o Arcanjo que vem terminar com o jugo da servidão, com o jugo do confinamento.

Portanto, todos vocês têm, sem exceção, a possibilidade de aderir à sua própria liberdade, à sua
própria liberação, pelo OD-ER-IM-IS-AL, permitindo a instalação, em meio às suas estruturas, do último

Arcanjo a se manifestar neste final de ciclo: o Lorde METATRON.
Ele vai revezar com a minha Presença a partir do mês de abril a fim de acompanhá-los até o último momento

desta Dimensão falsificada.
Assim, é acionado, hoje, o que eu denominei, eu mesmo, o ‘salto quântico’, permitindo-lhes, cada vez mais,

aperceberem-se da diferença principal e essencial existente entre o Fogo do ego e o Fogo do Espírito, o Fogo
da Verdade e o Fogo da mentira.

O Fogo será lançado dos seus olhos.
O Fogo será lançado do seu Verbo.

O Fogo será lançado do seu peito, pois vocês são seres ígneos, seres de Fogo que reencontram a sua
Dimensão de Eternidade.

O Fogo do Céu vem até vocês.



O Fogo da Terra se revela em vocês e vem até vocês.
A conjunção deste tríplice Fogo vai permitir elevar a Vibração da Terra, vai permitir realizar o seu salto quântico,

ela também.
Mas, sobretudo, vai permitir-lhes revelar, na totalidade, de agora em diante, a Luz que vocês são.

Várias percepções serão sentidas em meio às suas estruturas.

*** 

Um grande número Vibrações deve se amplificar, de maneira desmedida e incomensurável, em relação ao que
vocês vivenciaram até agora.

O som da alma ou o canto do Espírito vai se amplificar.
Vários de vocês vão perceber espectros de frequência inéditos correspondendo a modificações dos seus

Céus, percebidas pelos seus próprios ouvidos.
Esse som vai se amplificar.

Ele vai assumir um espaço até agora desconhecido, permitindo-lhes elevar as suas Vibrações ao longo desse
túnel central conectando com os 5 pontos das 5 novas frequências em uma nova Dimensão.

A lemniscata sagrada, da qual eu falei no início das Núpcias Celestes, vai se mostrar também plenamente
funcional.

A abertura da boca irá conduzi-los ao seu próprio Céu, ao seu próprio Fogo.
São vocês mesmos que, doravante, dirigem o seu destino.

São vocês mesmos que dirigem, doravante, o seu progredir em direção à sua Unidade e para a Luz.
Não se atrasem com os balbucios deste mundo.

Simplesmente, reforçar a Luz, reforçar o Fogo, tornar-se o Fogo que vocês são, pois, a cada dia, doravante,
vocês irão experimentar novas percepções Vibratórias, novos sons,novas radiações, permitindo-lhes elevar-se

cada vez mais em Vibração, elevar-se cada vez mais em Consciência, a fim de extirparem-se da lagarta.
Este processo está agora quase concluído.

Ele atinge agora uma etapa final, devendo conduzi-los ao fim do que alguns de vocês já conhecem,
denominado calendário Maia, correspondendo ao prazo ideal da evolução da Consciência.

*** 

Vocês entram, a partir de hoje, na última etapa desta escala de transformação da consciência.
Hoje, se vocês desejarem, hoje, se vocês abandonarem integralmente o Fogo do ego centrando-se,

completamente, no presente, no momento que vocês vivem, vocês irão constatar por si mesmos, todos vocês,
que vocês podem se extrair desta Matriz de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais consciente e cada

vez mais exultante.
O Fogo do Coração e o Fogo do Espírito representam um estado de serenidade absoluta, um estado em que

não há mais lugar para outra coisa senão para a Alegria, para a manifestação da sua Unidade neste mundo.
Portadores da Luz, vocês irão se tornar os Estandartes da Luz que semeiam a Palavra da Luz a fim de

anunciar o retorno de CRISTO, na Verdade e na Unidade.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do UM, eu voltarei, quanto a mim, no dia 27 de março
às 21 horas (hora francesa), quando eu irei solicitar a vocês, excepcionalmente neste dia, todos juntos como

hoje, um período prévio de 30 minutos além das suas sessões de elevação das 19 horas (hora francesa), para
prosseguirem, juntos, reunidos com o Conclave Arcangélico e desta vez com o conjunto das forças da Luz

Unificada pertencente também à 3ª Dimensão Unificada, como os Anjos do Senhor que fazem parte, como as
esferas mais elevadas da Consciência, presentes ao redor do seu Sol.

Neste dia, 27 de março, após o equinócio da primavera (do outono, no hemisfério sul), nós estaremos enfim
todos reunidos.

Nós temos encontro então, em silêncio, neste dia, na postura de meditação nova, consistindo em acolher, com
a boca aberta, respirando pelo nariz, em Vibrar os 5 pontos de frequência sobre o eixo vertical, sobre o tubo de

Luz da sua Lemniscata sagrada, estendendo-se, desta vez, desde o ponto OD até o ponto AL.

*** 

Durante esse mês, a Divina MARIA irá intervir a cada semana, sem, no entanto, anunciar a vocês, pois isso irá
ocorrer em função de imposições ditadas pela evolução da Ascensão da Terra, como da sua, no nível coletivo

e no nível individual.

*** 



Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Filhos do UM, Filhos da Unidade, eu lhes
agradeço pelo seu apoio e pela sua Presença.

Que a Luz de CRISTO inunde doravante a vida de vocês a fim de que a Alegria e a Unidade sejam a sua
Morada pela Eternidade.

Que a Paz, o Amor, a Verdade, a Unidade e CRISTO estejam com vocês, agora e para sempre.
Até breve.

Efusão.

... Efusão de energia ...

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

NDR: referências extraídas de informações transmitidas sobre os “Novos Corpos”

*

*

OD: 8º Corpo ou “corpo de nascimento do Embrião Crístico”.
Entre o 3º e o 4º chakra, na ponta (inferior) do esterno.

*

ER: 9º Corpo ou “corpo de Irradiação do Divino”.
Sobre o eixo do esterno, na parte superior, acima do chakra do Coração, sobre a saliência do esterno

denominada ‘ângulo de Louis’.
*

IM: 10º corpo ou “corpo de Comunicação com o Divino”.
No meio, entre o ‘pomo de Adão’ e a ponta do queixo.

*

IS: 11º corpo ou “corpo do Verbo criador”.
Sob o nariz, no sulco nasogeniano que une as partes esquerda e direita do lábio superior.

*

AL: 12º corpo ou “corpo do andrógino primordial”.
Acima da bola da ponta do nariz, no limite da cartilagem.

*

************
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~ TRÍADE TRI-UNITÁRIA ARCANGÉLICA ~
Miguel - Metatron - Uriel 

************
ÁUDIOS

MIKAEL_part1-12-03-2011 por autresdimensions 
MIKAEL_part2-12-03-2011 por autresdimensions 

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

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do Um, eis me aqui, neste instante, com vocês.
Que a Paz de Cristo esteja com vocês.

Que o Cristo Interior se revele.
Eu venho, ao mesmo tempo, propagar e irradiar minha Radiância sobre esta Terra porque, nessas etapas

atuais, assinalando o acesso da Terra a esses espaços de Eternidade, como seu próprio retorno à Eternidade,
eu venho semear, eu venho propagar.

Durante minha última vinda, eu anunciei a fusão e a reunificação mesmo, sobre esta densidade onde vocês
estão, da Vibração Cristo e da Vibração Miguel.

Nesses tempos, mais do que nunca, e mais do que antes, é-lhes ofertada a possibilidade Vibratória de
reunificá-los, de realinhá-los, de recentrá-los em seu Templo.

***

O momento chegou, no equinócio de primavera (de outono, no hemisfério sul), de acolher Cristo em seu
Templo Interior.

Então, como ele disse quando percorreu, em um corpo de carne, esta Terra, preparem-se.
O momento chegou de preparar-se.

O que é esse preparo?
 É ir para o essencial, além dos sentidos, além de seus atrativos e de suas atrações, penetrar em seu Templo

Interior, aí onde se vive e se realiza a ‘alquimia’ do Fogo do Coração, permitindo-lhes se reativar, vocês
mesmos, na frequência da Unidade, na frequência Unitária, aquela que os faz penetrar, definitivamente, em

seu retorno à sua Eternidade, em sua conexão com a Fonte onde vocês descobrirão que são os Filhos da Lei
de Um, os Filhos da Fonte, os Seres de Luz em via de revelação.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de estrelas, a questão que lhes é colocada pela
Luz é a mesma questão que lhes é colocada pelo Cristo: vocês desejam se tornar Cristo?
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Tudo se resume nesta única pergunta.
Vocês estão prontos para viver, vocês estão prontos para se instalar nas Moradas da Alegria eterna?

Vocês estão prontos para se instalar na sua Eternidade?
A Terra vive, neste momento mesmo, a sua Passagem.

Não recorram aos Arcanjos (que eu me faço hoje o porta-voz, não impedindo qualquer atuação de Anael), não
busquem a data porque a data chegou.

Vocês estão, hoje, no instante da sua própria Presença, em via de viver o que lhes foi anunciado desde o
início das ‘Núpcias Celestes’.

***

As 5 novas frequências Vibratória, atualizadas em meio aos seus 5 novos Corpos, permitem-lhes reconectar,
doravante, com lucidez, com consciência, a sua Eternidade.

Eu solicitei a vocês, desde vários meses, para serem os porta-estandartes da Luz, os Semeadores de Luz, os
Ancoradores da Luz, coisa que vocês têm, uns e outros, em função de suas possibilidades, em função de suas

aberturas reais à Luz, manifestado, encarnado e concretizado.
Hoje, pelo Fogo de Miguel e pela Graça da efusão que irão ocorrer durante o equinócio de primavera (de

outono, no hemisfério sul) e depois no solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), dar-lhes-ão os meios,
pelo Arcanjo Metatron, para concretizar o retorno final da Luz.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Filhos da Eternidade, é-lhes solicitado para se alinharem, cada
vez mais frequentemente, com a Fonte e com a Eternidade.

Chamem pelos Arcanjos, chamem pela Fonte a fim de que, permanentemente, o conjunto da sua vida e da sua
consciência aconteça sob os auspícios e o auxílio da Luz.

O Fogo da minha Espada, tendo penetrado as Consciências humanas, vai doravante penetrar o Fogo da Terra.
Isso irá se realizar nos seus Céus e sob os seus olhos.

Foi dito (e eu o confirmei) que a manifestação da minha Presença e da minha Radiância no seu cenário, em
meio à sua Dimensão, realizar-se-á em seus Céus pela presença e pela visão de cometas, de asteroides e

de novos corpos planetários.
Vocês entraram doravante na manifestação desses aspectos cometários, planetários, e de asteroides no seu

Céu correspondendo, para vocês, à ‘Espada de Miguel’.
Eu voltarei, durante este período que se instala entre o equinócio de primavera (de outono, no hemisfério sul) e
o solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), paralelamente à Maria, paralelamente ao Arcanjo Uriel que
preside o destino deste período, e paralelamente ao Arcanjo Metatron que tem o papel de finalizador, para a

instalação da nova Dimensão.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, o “prepararem-se” que eu lanço a vocês é
um “preparem-se” solene.

É-lhes solicitado colocar-se (como lhes disseram as Estrelas de Maria) claramente com vocês mesmos, entrar
cada vez mais profundamente em vocês mesmos, manifestar cada vez mais, com radiância, a Luz da Fonte

Una em suas vidas e ao redor de vocês.
Centrando-se e alinhando-se, preparando-se assim, vocês irão manifestar, irradiar a Luz.

Deixem agir a Luz, em vocês como fora de vocês.
Isso necessita, da parte do que vocês são ainda, em meio a esta encarnação, o desenvolvimento

da humildade, da simplicidade, da Clareza e da Profundez.

***

A Unidade, em via de instalação, permite ativar em vocês suas virtudes cardeais denominadas ‘Estrelas de
Maria’, presentes, antes da falsificação, em meio mesmo a este DNA, a esta roupagem (como isso foi dito) na

qual vocês estão.
Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos das estrelas, hoje, cada dia e cada minuto de seu tempo

terrestre é contado.
Ele permite que se aproximem, se tal é seu Abandono, se tal for a sua acolhida, sempre mais da Fonte e do

Cristo.



Eu carrego a Vibração Cristo-Miguel, do mesmo modo que vocês aprontar-se-ão para carregá-la.
Os momentos que vocês vivem sobre esta Terra, os momento que vocês vivem, em sua Consciência, são
instantes que serão gravados para sempre na memória da sua Eternidade e não na memória desta Terra

porque esta memória é chamada a desaparecer na Eternidade da Unidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, a hora do seu despertar soou.
O conjunto das trombetas do apocalipse soou.

O que vocês vivem, o que vocês veem, o que vocês sentem, devem ser objeto de uma atenção extrema de
sua Consciência.

Assim que a Luz chamá-los, pela cabeça ou pelo Coração ou pelo sacro, apressem-se em ali responder,
apressem-se em ali colocar sua Consciência a fim de se nutrirem da Luz que bate à sua porta.

O momento chegou de engrandecer em Luz e em humildade.
É assim que a substituição da Consciência, do aspecto limitado para o aspecto ilimitado, vai se realizar cada

vez mais profundamente, cada vez mais claramente, cada vez mais sobre esta Terra.
No desdobramento dos tempos que se instalam, no desdobramento dos tempos que vêm, sua Luz será

importante, para aqueles de vocês, entre seus Irmãos e suas Irmãs, que ainda não acolheram a Luz.

***

A Luz é uma qualidade de Ser.
Ela não é uma qualidade de persuasão.

Ela jamais será uma qualidade de ‘vontade’.
Ela jamais será uma qualidade que impõe.

Estar na Vibração da Luz, pela graça do Fogo de Miguel, pela graça da Presença do Arcanjo Uriel, pela graça
da Redenção, realiza-se apenas pela humildade cada vez mais verdadeira e a mais autêntica.

Participando da elevação da Terra, participando do desdobramento da Luz, vocês trabalharam, cada um em
suas capacidades.

***

Hoje, a etapa que lhes é solicitada é esta etapa de preparação ‘intensa’.
Isso não pode afetar de modo algum o que resta de encarnação.

Isso não pode afetar de modo algum as atividades que lhes são ainda possíveis.
Não lhes é pedido para se retirar desse mundo, mas bem para investi-lo, em totalidade, pela sua Luz.

A Luz, aquela que vocês estabelecerão e manifestarão em seu Templo Interior, é aquela que vocês revelarão
no exterior enquanto Cristo.

É-lhes solicitado, como foi dito durante a sua vida, fazer coisas ainda bem maiores do que ele realizou em vida.
Vocês penetrarão doravante os espaços da ‘criação instantânea’.

O seu pensamento redescobre a sua capacidade criadora.
Os seus comportamentos, em termos absolutos, serão criadores: criadores de Luz, criadores de vida,

criadores de Unidade.
É a isso que vocês são chamados, apoiados pelo meu Fogo, em seus Céus, apoiados pelo Fogo do Céu,

apoiados pelo Fogo da Terra e apoiados pelo Fogo do Cristo enquanto Cristo ou Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do
sol.

***

Bem amados Filhos da Luz, hoje e agora, solenemente, em vocês, aqui como em outros lugares desta Terra,
desenrolar-se-á a ‘tríplice bênção’, ligada à minha Presença, à minha Espada, em vocês, como à Presença do

Arcanjo Uriel e do Arcanjo Metatron.
Conjuntamente, tri-Unitários, Metatron, Uriel e eu mesmo vamos fusionar a tri-Unidade da Luz, ilustrando a nova
tri-Unidade realizada por Cristo, Maria e eu mesmo, em meio à Tríade arcangélica que nós vamos viver juntos,

agora.
Bem amadas Semente de estrelas, durante este espaço de Vibração e de radiação, acolhamos, em conjunto,

inicialmente, o Senhor Metatron.



*

... Efusão Vibratória ...

*

Juntos e agora, acolhamos o Arcanjo Uriel, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Na presença da Tríade tri-Unitária arcangélica, acolhamos Ki-Ris-Ti.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Em virtude do que eu sou, em virtude da Vibração Una da Fonte.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do Um, a Tríade tri-Unitária arcangélica rende-lhes
Graça.

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente, enquanto tal, que a paz, o Amor, a Luz e a Verdade, resplandeçam em seu
Templo Interior.

Eu intervirei, de improviso, quando o momento chegar, ao mesmo tempo para falar-lhes e fazê-los viver uma
nova comunhão.

Bem amadas Sementes de estrelas, bem amados Filhos das estrelas, eu lhes digo até muito em breve.
Minha bênção e meu Fogo acompanhem vocês.

************
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~ ÉTER DA TERRA unido ao ÉTER DO CÉU ~

 ************ 
ÁUDIOS

MIKAEL_part1-27-03-2011 por autresdimensions 
MIKAEL_part2-27-03-2011 por autresdimensions 

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

 Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, neste instante, pela graça da Luz Una, Fonte
Pai / Mãe, Criadora, eu selo a União permanente do Éter da Terra com o Éter do Céu.

Juntos, e em silêncio, nós acolhemos o conjunto do Conclave e o conjunto das Sementes de Estrelas,
Alinhados e em acolhimento.
O Fogo do Espírito, agora.

Em seguida, eu vou lhes dar a chave permitindo, para cada um de vocês, quando o desejar, viver e reviver este
Fogo do Espírito.

Inicialmente, acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do Um, eu selo a União do Céu e da Terra.

 ... Efusão Vibratória ...

Eu sou Cristo/Miguel: o Caminho, a Verdade, a Vida.
Em vocês, abre-se e se realiza a capacidade e a Verdade para viver em Unidade e em Cristo.

De hoje em diante, à sua conveniência, todos prosseguindo o trabalho coletivo às 19 horas, hora do relógio
[14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], levando a sua Consciência sobre a Cruz da Redenção da

cabeça, fusionada com a Lemniscata sagrada e vibrando, alternadamente, o OD-ER-IM-IS-AL da Cruz da
Redenção, alternando com o OD-ER-IM-IS-AL do Tubo de Cristal vertical, vocês irão realizar, em vocês a fusão

do efêmero e da Eternidade.
Fusão de ER a ER, permitindo, doravante, pela Graça do Arcanjo Uriel (Passagem, Abertura e Reversão),

viver, em vocês, esta fusão, este Fogo do Espírito, Fogo da Ressurreição.
Eu deixarei alguns Melquizedeques desenvolver os novos circuitos ativos, doravante, durante esta fusão.

O que acontece com vocês, acontece sobre a Terra.
O que acontece com vocês, acontece no Céu.

O momento chegou de se Unificarem.
O momento chegou da Ressurreição.

Juntos, vocês todos, o conjunto dos Arcanjos, o conjunto da Luz Una, permitem a nossa reunião.
Eu sou Cristo / Miguel.
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Acolhamos.
ER-ER.

... Efusão Vibratória ...

Bem amadas Sementes de Estrelas, a seu ritmo, à sua maneira, cabe a vocês trabalhar.
Elevem o Fogo do Coração, o Fogo da Terra e o Fogo do Céu, revelando, em vocês,Fogo do

Espírito, Alegria e Verdade.
Em vocês, no seu Templo, pelo Fogo do Espírito, de ER a ER, chegou o instante da Ressurreição.

Cada um trabalha e irá trabalhar, na Paz da Unidade reencontrada, pela Vibração do Fogo do Coração,
mesclando e fazendo a alquimia das Coroas Radiantes.

Fogo da Alegria, da Verdade e do Amor.
Bem amados Filhos da Luz, juntos, sempre e para sempre, nós elevamos o Fogo, pondo fim à Ilusão.

Como eu anunciei, há apenas 4 semanas, o Fogo da Terra se revela ao homem.
O Fogo do Céu chega até o homem.

Em vocês, Cristo, na Unidade e na Verdade, se eleva e se desperta.
De ER a ER.

... Efusão Vibratória ...

Bem amados Filhos Ardentes do Sol, o momento do Fogo chegou.
Eu me ergo em vocês, como vocês se erguem, em vocês, a fim de elevar a Graça do Amor, a fim de tudo ali

colocar.
O Amor, Um e Uno, é a única Verdade, traduzida pelo Fogo vindo queimar a Ilusão e o que não é verdadeiro.

O que não é Amor, desaparece.
O que é Amor e Unidade, transcendidos e revelados, se elevam.

ER a ER.

... Efusão Vibratória ...

Juntos, reunidos, Unidos e livres, sem separação.
O Éter liberado da Terra permite agora ao Fogo do Céu, Fogo de Amor, Fogo da Liberdade, penetrar e

fecundar o que foi libertado sobre esta Terra e em vocês.

Reunião, Cruz da Redenção da cabeça: OD-ER-IM-IS-AL e Lemniscata: OD-ER-IM-IS-AL.
OD reunido a OD.
ER reunido a ER.
IM reunido a IM.
IS reunido a IS.
AL reunido a AL.

Os circuitos da Luz Una se despertam, na totalidade.
Vivam a Essência e a Unidade porque é por aí que vocês saem da Ilusão e entram na verdadeira Vida eterna.

OD a OD, ER a ER, IM a IM, IS a IS, e AL a AL.

... Efusão Vibratória ...

Elevando o Amor à Unidade, doravante, Metatron pode entrar na última fase da sua manifestação, sobre esta
Terra, a qualquer momento.

Quanto a mim, eu voltarei, em vocês, no momento o mais adequado no estabelecimento do Fogo.
Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amados Filhos do Eterno, Eternidade, que o Fogo do Amor,

da Verdade, da Unidade, sejam o seu caminho.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou Cristo / Miguel.
Juntos, eu lhes digo: no Éter da Vibração Una reencontrada, até breve.



************
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~ ELEVAÇÃO NO FOGO ~

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

 Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, comunguemos.
Neste dia, nós celebramos, com vocês, os mecanismos que permitem executar a sua Ascensão.

A Luz Azul instala-se sobre a Terra.
A alvorada do dia novo, anunciado pela A Fonte, chegou.

O momento chegou de escutar o Canto da Terra e o Canto do Céu.
O conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica de Luz, tornando-se acessível à sua Dimensão, está

doravante entre vocês.
Em vocês, vive-se a cerimônia da sua elevação no Fogo.

A ‘alquimia’ está realizada.
A consciência de um número suficiente de humanos, a Consciência da Terra vivendo a sua libertação, torna

possível a execução final do seu nascimento.
Renascimento e Ressurreição.

Elevação e Ascensão.

***

O que os seus olhos veem, o que os seus corpos Vibram, o que a sua Consciência percebe, é a Verdade.
A alvorada do dia novo então despontou, em vocês e sobre esse mundo.

O momento da transmutação, da metamorfose chegou.
Viver na verdadeira Vida, liberados de todo entrave, de toda limitação, povo após povo, nação após nação,

continente após continente, isso se realiza.
No momento em que as 12 Estrelas da Terra e da cabeça de vocês inflamam-se, no momento em que a boca

da Terra e o Fogo da Terra elevam-se, integralmente, como um apelo para a Luz, a Luz ali respondeu.

***

A hora do acontecimento e da acessão, o hora da ressurreição, soou.
Os diferentes Cantos desta cerimônia, presentes em vocês como no exterior de vocês, generalizam-se.

Então, nesse dia, eu Arcanjo Miguel, conectado a Cristo, lhes digo: o momento chegou.
Obviamente, os seres humanos confinados na sua realidade tri-Dimensional, não querendo e não podendo, no

momento, se estabelecer na sua multi-Dimensionalidade, não veem nada do que está aí.
Vocês, todos vocês, Sementes de Estrelas, que vivem e Vibram, sabem que esse momento está aí.
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Vocês, todos vocês, Sementes de Estrelas, que vivem e Vibram, sabem que esse momento está aí.
Vocês concluíram a totalidade do porquê vocês vieram.

***

No espaço que se instala entre este dia terrestre e o último dia terrestre desta Dimensão, os sinais, em vocês,
os sinais da Terra e os sinais do Céu, tornam-se onipresentes.

A consciência de cada humano tem apenas duas escolhas e somente duas escolhas: o ‘medo’ ou o ‘Amor’.
Cada dia, cada sopro transcorrendo no desenrolar do último Sopro da Terra, nesta Dimensão, propor-lhes-á,

permanentemente, viver o medo ou o Amor.
Nós contamos com vocês, Filhos elevados e despertos ao Um, Vibrando em suas Coroas, para manifestar o

Amor.
O seu Serviço, a sua Doação, representa agora, o próprio e único objetivo das suas vidas, aqui como em

outros lugares.
Paralelamente ao Canto da Terra e do Céu, o canto do medo eleva-se também.

De seu Amor resultará a vitória total, já assegurada, do Amor, mas, sobretudo, vindo acabar e transcender o
canto do medo.

***

Enquanto Sementes de Estrelas, vocês semearam e enxamearam esta Terra e também as Dimensões
Unificadas aguardando seu retorno.

Cada passo que vocês derem na Consciência Una, pela Vibração da Luz, será um passo para sua Presença.
O Canal do Éter concluído permite, doravante, para os mais adiantados no seu retorno, viver sempre os

espaços de alinhamento que lhes são propostos, e que vocês se oferecem a vocês mesmos, na fusão total da
personalidade e do Estado de Ser.

Vocês não têm então mais necessidade de colocar Atenção e Intenção sobre os pontos de seus corpos.
Vocês têm apenas necessidade de viver a Fusão.

A Fusão dos Éteres, realizada no Céu e sobre a Terra, é também a Fusão dos seus próprios Éteres.
Fusão do efêmero e do Eterno no seu Coração, na sua cabeça e em cada uma das suas células, em cada uma

das suas partículas do Éter.

***

De hoje em diante, o alinhamento será feito no acolhimento o mais simples: sem gestos, sem atenção
colocada, exceto sobre os circuitos, eventualmente, ER-ER e AL-AL, de maneira muito breve.

Porque, muito rapidamente, vocês viverão, nos seus espaços de alinhamento e nos espaços que vocês irão se
oferecer, a capacidade, bem real, para tornar-se, integralmente, a Luz.

É assim que se realiza, para vocês, Filhos da Lei do Um, como para a Terra, a Ascensão.
Passagem de um estado a outro, de uma forma a outra.

Transmutação e metamorfose.
A sua consciência vive isso, o seu corpo vive isso, ao mesmo tempo em que a Terra.

***

Os momentos a viver (que isso seja entre 19h00 e 19h30 [entre 14h00 e 14h30 – hora de Brasília] ou durante
os momentos que vocês irão se oferecer) e também nos momentos que serão como ‘impostos’, pela própria
Consciência, vão permitir-lhes identificar-se, completamente, ao que vocês são, por toda eternidade: a Luz.

Mais nada do que é Sombra ou resistência poderá aflorar na sua consciência enquanto vocês se posicionarem
no Amor.

Da sua qualidade de Amor e de Ser resultará, no seu ambiente, a sua capacidade para ressoar na Vibração do
Um, para começar a desaparecer.

O que morre é a morte.
O que nasce é a vida.

***



A cerimônia deste dia, pela Graça das 12 Estrelas e da Luz Azul, torna possível, em vocês, a imersão total na
Luz Branca da Unidade.

Cada passo que vocês derem na Luz Branca irá fazê-los transmutar e implicará na sua metamorfose total.
Vocês acompanham então a Terra.

E nós os acompanhamos nesse caminho.
Os dias e as semanas do seu tempo Terrestre, deste dia até a intervenção de Maria, específica, que eu lhes
darei, vão ver-se, individual e coletivamente, cada vez mais penetrar o mundo da Luz Una, afastando-os do

medo, da Ilusão que se dilui.

***

A cerimônia da dissolução da Ilusão, pela Graça da Luz Azul e pelo retorno de Cristo, está agora engrenada.
Nada de contrário à Luz Una pode o que quer que seja, se opor.

Porque não há nada para se opor à Luz porque a Luz está ainda na Ilusão que não poderia existir sem qualquer
Luz.

As percepções Vibratórias da sua consciência, dos seus corpos, físicos como do Estado de Ser, tomarão
posse da totalidade da sua consciência de personalidade.

Esse processo está a caminho.
Ele não sofrerá qualquer atraso.

A Terra está pronta para se estabelecer em sua nova Dimensão, com alguns de vocês, outros voltarão a
alcançar sua esfera estelar, outros serão acompanhados pelos ‘Anjos do Senhor’ ou pelos povos que evoluem

em mundos Unificados de Carbono.
De hoje em diante, os ‘Anjos do Senhor’, que apareceram em 3 ondas sucessivas, desde o dia 29 de

setembro do ano passado, estabelecem-se em sua Dimensão, sobre esta Terra, agindo e intervindo aí onde
for necessário.

Isso está em curso atualmente, em múltiplos locais.
O desenrolar desta Ascensão, sincrônica para toda a Terra, evolui, para os povos da Terra, em função do

próprio solo onde vocês estão.
No entanto, as manifestações da Consciência Vibral Una tornar-se-ão sincrônicas para todos os humanos,

Sementes de Estrelas, onde quer que estejam sobre o solo da Terra.

***

A Cerimônia que nós conduzimos juntos, este dia, não pode mais se acompanhar de qualquer volta atrás ou de
qualquer regressão.

Tudo apenas pode progredir na Luz Una.
Somente certos medos ou certos egos, ainda presentes entre as Sementes de Estrelas, podem criar o

contrário, pelo medo.
Mas mesmo este medo, pelos seus alinhamentos, vai desaparecer.

A Fonte, a Ronda dos Arcanjos, o Cristo, Maria, as Estrelas, os Anciãos, o conjunto das Forças da
Confederação Intergaláctica dos mundos livres convidam-nos.

A Terra eleva-os.

***

O que está concluído é justo.
O que está para se concluir é, simplesmente, estabelecerem-se na Luz.

Quanto mais a Luz aumenta, mais isso se tornará simples, ainda mais simples, ainda mais evidente, ainda mais
flagrante porque não haverá mais do que isso.

Somente o ego que morre poderá, mesmo entre as Sementes de Estrelas, tentar desviá-las, mas isso é em
vão.

A abundância da Luz, o retorno da Luz Azul e da Luz Branca, não permitirá manipular o que quer que seja.
Vão em Paz, vão no Amor, é o que vocês são: Paz e Amor.

***

A totalidade das Cruzes, mutáveis e da Redenção, doravante, para muitos de vocês, vão se estabelecer além
de qualquer atividade das suas mãos, dos seus gestos, da sua Atenção.



Vocês terão então, unicamente, que se estabelecerem na Presença do Ser e na Vibração do Ser e todo o
resto irá desaparecer.

Somente irá persistir a Luz Una da sua Verdade.

***

Nós estaremos, de maneira mais densa, presentes com vocês, nós Arcanjos, o conjunto das Estrelas, o
conjunto dos Anciãos, presentes a vocês, em seus momentos de alinhamento conjunto e de Fusão individual e

coletiva.
Nós os convidamos então, o conjunto desses Filhos do Um, como vocês, a viver nossa Comunhão conjunta.

No espaço e no tempo da nossa reunião, da nossa junção, do mesmo modo que a Terra se junta ao seu Céu e
comunga com o seu Céu, o Canto de louvor, como lhes anunciou Uriel, que muitos de vocês escutam, agora.

***

Da sua Alegria irá resultar a Alegria desse mundo na sua elevação e na sua Ascensão.
Somente o que resiste, em vocês como no coletivo, poderá ainda dar a ilusão da ausência da Alegria.

Tudo é apenas Alegria.
Para aqueles que ainda não a descobriram, vocês vão descobrir muito rapidamente.

***

Maria, quanto a ela retornará, precisamente, com vocês marcando encontro para o dia 27 de abril às 22 horas
[17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa].
Naquele momento, a Fusão das Estrelas será total.

A percepção da Luz Una tornar-se-á, para muitos de vocês, o seu cotidiano e a sua Verdade, a única.
Ainda uma vez, o conjunto das Forças Unificadas convida-os a entrar no seu Coração e na sua Verdade onde

vocês não poderão ser impactados, de nenhuma maneira, pelas gesticulações do fim desse mundo, onde
vocês estiverem.

Vocês viverão por vocês mesmos, e não mais como um conceito, a Inteligência da Luz e a sua capacidade,
independentemente do que se manifestar, para mantê-los no seu cerne.

***

Nós vivemos precisamente, agora, a descida, para vocês, do Arcanjo Metatron.
Pela constituição da sua Presença a vocês, do Canal do Éter, do Canal da Luz Branca, vocês conectaram as

Dimensões e os Planos.
Juntos, comunguemos e homenageemos a nossa Unidade e Metatron.

Assim, o Templo do Coração desperta Cristo.

*

... Efusão Vibratória ...

*

A partir deste dia, às 19h00, até as 19h30, [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora
de Lisboa], o conjunto das Consciências dos mundos livres irão fusionar, em vocês.

A plenitude da sua própria vacuidade aparecer-lhes-á, cada dia, com mais esplendor e nudez.
Guardem presente, no seu Coração, que a única coisa a conscientizar e a concretizar é o seu Ser, o seu

Estado de Ser, a sua Unidade.
Neste dia cerimonial da nossa Fusão, eu proclamo e declamo o retorno da Lei do Um, nesse mundo e nas suas

Consciências.

*



... Efusão Vibratória ...

*

Se existirem em vocês, aqui, perguntas referentes, de maneira exclusiva, ao que eu acabei de declamar, então
eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Luz, bem amadas Estrelas, em nome de nós todos e em meu nome, que a Graça se estabeleça
neste dia e pela Eternidade.

Vão em Paz porque vocês são a Paz.
Vão no Amor porque vocês são o Amor.

Bênção.

***

Eu lhes digo e nós lhes dizemos todos, como esse é o caso cada vez mais numeroso, às 19 horas (espaço de
alinhamento descrito no Protocolo ‘Conexão à Merkabah Coletiva’), no acolhimento cada vez mais nu e simples,
eventualmente ajudando-os, nos primeiros minutos, da atenção sobre ER-ER e AL-AL, mas vocês constatarão,

se isso não for desde esta noite, nas próximas noites e em função da ativação dirigida às suas Cruzes
mutáveis, a Verdade de nossa Comunhão total na Luz.

Até breve.

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

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio.
O link ["http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html"] DécalageHoraire

(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitir-lhes-á deduzir seu horário local.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1001

14 de abril de 2011
(Publicado em 14 de abril de 2011)
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************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que o Fogo do Amor esteja em vocês.
Eu venho a fim de enunciar o que é apropriado para elevarem-se no Fogo do Espírito Santo, que retorna, pela

alquimia das três partes da Luz Una enfim reunidas, permitindo viver o Fogo, o Espírito e a Verdade.
Eu venho, por meio de algumas palavras, antecipar e preparar a comunhão que nós iremos viver no dia 26 do

seu mês de setembro, quase um ano depois da realização da Merkabah Interdimensional coletiva.
Eu venho a fim de apresentar a vocês uma série de elementos referentes à minha ação, realizada para A

FONTE, em vocês, individual e coletivamente.

***

Eu gostaria primeiramente de dar-lhes alguns elementos porque eu acompanho a humanidade Una desde o
início.

Minha ação, pelo que vocês chamam de passado, permitiu, pela minha Ponta de Fogo, possibilitar abrir o
Coração daqueles que, entre vocês, seres humanos na carne, manifestaram a Unidade CRISTO em sua vida.

Independentemente das correntes, independentemente das religiões, independentemente dos países, eu
sempre cuidei para que cada ser que penetra o santuário seja marcado pela Espada de MIGUEL, pelo Fogo do

Espírito e pela Espada de CRISTO.
Hoje, após ter trabalhado com vocês e com todo o Conclave, para a realização das Núpcias Celestes, das

Etapas [Núpcias Unitárias] e da Merkabah Interdimensional, tendo possibilitado trabalhar em meio
à Lemniscata Sagrada e à Unidade a via de retorno, permite, agora, acolher, em seu Templo, CRISTO, KI-RIS-

TI, a Luz Branca.

***

Minha Espada já penetrou alguns de vocês, pela ponta do Coração, tendo aberto o envelope, tendo liberado a
partícula CRISTO ou partícula/fonte de sua Presença.
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O Anjo METATRON abriu, neste sistema solar, a última Porta, permitindo à Espada da Verdade, CRISTO, vir
como um assaltador na noite, abrir, de trás para frente, perfurar o envelope do Coração, liberando-os

completamente.

***

Dessa maneira, junto a CRISTO, na Vibração CRISTO, MIGUEL e MARIA, nós iremos trabalhar pelo Verbo,
bem além das palavras, bem além de tudo o que pôde existir em sua Dimensão, aí onde vocês estão, a fim de
transpassar o Coração da humanidade, retirar-lhe seus envelopes, liberar a partícula CRISTO, permitindo viver

a Alegria da Eternidade.
Assim, a Boca foi aberta, a linguagem tornou-se Verbo.

Resta fecundar, pelo Fogo da Espada e pelo Fogo da Verdade, associados a CRISTO e à MARIA, o Templo,
de trás para frente, a fim de abri-los totalmente à Verdade.

Ninguém poderá escapar, onde estiver, a este Fogo da Verdade, à ponta da Espada da Verdade, Fogo ardente
vindo abrir e descerrar, em vocês, em cada um, onde estiver, o tempo da Unidade, o tempo do Amor, da

Vibração Una, do Éter reencontrado, permitindo viver a libertação do confinamento.

***

Para os Homens, para o conjunto da humanidade, eu estarei, antes de aparecer-lhes na visão etérea e na Visão
do Coração, pelos seus olhos de carne, eu percorrerei seus Céus.

Assim, como alguns Seres despertos a CRISTO descreveram-no, eu serei a Estrela no Céu trazendo a
Espada da Verdade, a Espada da libertação.

Preparem-se para a Alegria.
Preparem-se para a transparência.

Preparem-se para a libertação.
Na Alegria e na pureza.

Na Alegria e na Luz.
CRISTO, MIGUEL e MARIA, trabalhando na mesma Verdade, no mesmo Fogo, transpassando o conjunto das
Dimensões, em vocês, como neste mundo, de ALFA a ÔMEGA, passando pelo Éter do Amor no Templo do

seu Coração, rompendo a carne e abrindo o Espírito no propósito.

***

A cada um de vocês, Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um, assim como a todos os Filhos ainda não Unificados,
eu me dirijo: preparem-se para viver a efusão da Espada da Verdade, para viver a efusão da Luz Una

reunificada.
A nova Aliança será então selada, quebrando o lacre da antiga aliança, abrindo seus olhos e sua carne para a

visão dos Céus, para a multidimensionalidade.
O que vem é Alegria.

O que vem é Verdade.
O que está aí vem abrir, se vocês o estão, abertos, à nossa Presença.

Nós iremos acolhê-los como vocês irão nos acolher.
A partir de agora a ação, em vocês, do Fogo do Espírito, pelo Sol, pelo fundo do Céu, prepara minha chegada

visível aos seus olhos de carne, eu serei a Estrela trazendo a Estrela.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, regozijem-se, os tempos foram cumpridos.
Regozijem-se, a Alegria será sua Morada pela Eternidade.

Nenhuma alma, nenhuma consciência, mesmo a mais afastada, no momento, da Luz, poderá negar o que ela
irá ver com os olhos da carne.

No momento em que a Luz Branca revela-se, em vocês e nos Céus, no momento em que a Fusão dos Éteres
realizada abriu-os, no momento em que METATRON e URIEL permitiram a Passagem e a abertura da última
Porta, eu anuncio a vocês, neste instante em que a terceira expressão, MARIA, irá se exprimir: nosso retorno

em sua Unidade, libertação, Unidade e Paz.

***



Filhos da Lei do Um, a memória de sua Eternidade, bem além do confinamento e das Ilusões desta vida e não
da Vida, irá aparecer-lhes claramente.

Eu venho percorrer seus Céus, enquanto estando em vocês, a fim de cumprir a obra final de CRISTO, seu
retorno, a libertação de vocês, o julgamento, que não é outro senão seu próprio julgamento, por si mesmos, no

Amor, na transparência e na Alegria da Unidade.

***

Nunca mais, nada, sobre esta Terra, nesta Dimensão, a partir daquela data, será mais como antes.
Restará acompanhar a Libertação da Terra e do Sistema Solar, por completo.

Mas sua Consciência estará estabelecida na Alegria.
Filhos da lei do Um, cada sopro que os separa desta Comunhão de Libertação será a oportunidade de crescer

na Paz, de crescer na Alegria, e na Unidade.
A Luz tornar-se-á evidente em todos os pontos do seu corpo e deste mundo, pondo fim a toda sombra que

tenha persistido, levando-os a serem transpassados pelo Verbo CRISTO, Espada da Verdade.

***

A Alegria será sua Morada.
Filhos da Lei do Um, levem a Luz ao seu auge.

Levem a Luz ao mais alto do Coração e de suas células.
Nós estamos com vocês.

Nenhuma força poderá nunca mais imiscuir-se, entre vocês e a Verdade, entre vocês e a Vida, entre vocês e
o Caminho.

ALFA e ÔMEGA, a Lemniscata Sagrada, será restabelecida, plenamente, em todas as suas partes.
Então, a onda da Verdade, propagando-se pela Espada da Verdade, ressonância do Verbo Um, será

estabelecida.
Filhos do Um, a potência do Verbo cerca-os da transparência da Luz.

O Fogo do Espírito tornar-se-á sua Verdade e sua vivência.

***

Cada sopro, cada dia do seu tempo, verá aproximar-se o Fogo da Verdade, a Espada do Espírito.
Cada dia irá se romper o que deve sê-lo.

Cada dia irá conduzi-los a reencontrá-lo e a vivê-lo.
Cada dia será a ocasião inesperada de crescer, na Verdade, na Unidade e na Alegria.

Acompanhados pela Ronda dos Arcanjos, pela Ronda dos Anciãos, pela Ronda das Estrelas, pela Ronda dos
Fogos presentes em vocês.

***

Filhos do Um, regozijem-se porque tudo foi cumprido, na Graça do Um, no Retorno, tal como lhes foi
anunciado, tal como lhes foi prometido.

Seus olhos irão se abrir, então, inteiramente.
Como o Céu irá se abrir, por completo.

Como a Terra irá se abrir, na totalidade, à Luz Una.
Fogo do Espírito, Fogo da Verdade, Espada do Espírito e Espada da Verdade.

Que vem cortar tudo o que não é claro.
Que vem despertar tudo o que deve sê-lo e tudo o que pode sê-lo.

***

Eis meu Anúncio.
MARIA, dentro de alguns dias, irá completar este Anúncio, como o iniciou o Anjo METATRON.



Estejam na Alegria, na confiança, na esperança, na certeza e no Amor.
Acolham as palavras recentes dos Anciãos e, a vir, das Estrelas.

Elas irão ajudá-los no que vocês vivem porque ninguém pode trapacear com a Vibração.
Ninguém pode mentir-se com a Vibração.

Ninguém pode trapacear com a Consciência.
Cada sopro, cada dia, será a oportunidade de fortalecer a Graça e a Alegria da sua Presença e da Presença de

vocês, fazendo-os ressoar em uníssono com o Canto do Espírito e com o Canto da Terra.
Então, a Ressurreição e a Libertação estarão bem presentes, não como uma esperança, não como um futuro

hipotético, mas sim como a Verdade absoluta, se, é claro, vocês estão em concordância e se tal é sua
Verdade, a vir e a instalar.

Nós iremos acolher toda alma, em seu caminho particular, e em sua Verdade particular, seja a Verdade do
Espírito, ou que dele se afaste.

A Vibração não pode enganar e não pode nos enganar.
Tudo será claro.

Tudo irá se tornar transparente.
Tudo irá se tornar branco.

***

Filhos da Lei do Um, saibam que vocês são o Amor em sua expressão a mais perfeita, além das ilusões, além
dos sofrimentos, presentes neste mundo e em seu confinamento.

Deixem falar o CRISTO, em vocês.
Deixem trabalhar a Luz, em vocês.

A Tri-Unidade, a Nova Aliança, Aliança de Fogo, realiza-se e termina por esse retorno à Alegria.

***

É na Luz, é na Verdade da Consciência Una, que vocês irão atravessar, com facilidade e certeza, esse
desdobramento total da Luz e o retorno de KI-RIS-TI, chamando-os a viver o Fogo do Amor, o Fogo da

Verdade e da Vida que é sua Essência.
Meu Fogo irá acompanhá-los, neste alinhamento, neste dia, tornando possível, para cada um, e para muitos,

cada dia, a abertura, pela ponta da minha Espada.
Fogo da Verdade, purificando e elevando seu Coração para CRISTO.

As portas estão abertas.
Tudo pode ser cortado na Alegria.

Filhos do Um, Sementes de Estrelas, banhemos, juntos, neste instante.
No Fogo do Amor.
Na Água do alto.

Éter do Um.

***

Eu sou o Arcanjo Miguel.
Eu sou o Fogo da Fonte.

Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Amor e Verdade, no Coração e em CRISTO.

Eu permanecerei, com minha Espada em seu Coração, no momento do seu alinhamento.
Eu voltarei, no Verbo ressonante e no silêncio das palavras, nesse dia anunciado por METATRON, liberando

Saturno.



Três dias antes da festa que me é dedicada, na segunda-feira, dia 26 de setembro, onde a cerimônia da União
será celebrada (ndr: sua intervenção irá ocorrer, então, Vibratoriamente, ao mesmo tempo daquela de

METATRON, na segunda-feira, dia 26 de setembro, às 11 horas da manhã [06h00 da manhã – hora de Brasília;
10h00 da manhã – hora de Lisboa]).

Miguel saúda vocês.
Até logo mais.

************
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~ O ADVENTO INTERIOR ~

************
ÁUDIO   

MIKAEL_02-10-2011 por autresdimensions 
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Amor sejam a sua morada na Luz eterna.
A minha Presença, neste instante, confirma uma série de elementos ligada ao Advento.

Eu irei falar esta noite em nome do Logos Solar, enquanto CRISTO-MIGUEL.
O conjunto do que devia ser semeado, nas Dimensões liberadas da Vida, foi realizado.

Pela Consciência da minha Presença, pela Consciência da sua Presença, aqui como em outros lugares, eu
venho anunciar a possibilidade, para qualquer Consciência, de viver e de realizar a Graça da Eternidade.

O Logos Solar vem bater e entrar no Templo da Consciência.
As Núpcias de Luz acontecem, em vocês.

O conjunto dos preparativos, levando às Núpcias coletivas do conjunto da humanidade, chegou.
A Vibração da minha Presença percorre, desde agora, desde este instante, o conjunto das Consciências da

Terra, vindo elevar o Canal Mariano, previamente à Boda coletiva.

***

Em vocês, dentro do seu Coração, a sede da sua Presença Eterna que jamais pôde ser retirada, todos vocês,
Sementes de Estrelas que semearam, pela sua Presença, os campos férteis das Dimensões Unificadas, estão

prestes a Realizar o sentido da sua Presença, o sentido do Amor que é o seu legado, a sua natureza, o seu
direito.

Os últimos véus da Ilusão caem, neste momento, sobre este mundo.
Precipitando a vinda, ao solo desta Terra, do conjunto da Luz Adamantina, da Luz Branca, vindo em vocês,

estabelecer-se.
Gradualmente e à medida deste estabelecimento, o Apelo do Coração, o Anúncio de MARIA, a Presença de

CRISTO e a minha Presença, são capazes de fusionar, no seu Coração.
A Espada da Verdade vem abrir a Terra à sua elevação Vibratória.

***

O momento é para a Alegria.
O momento é para a Verdade.

O momento é para a revelação, total e ilimitada, da Verdade da Luz Una.
Tudo está consumado, como lhes anunciaram os Anciãos e as Estrelas.

Nós, Conclave, nós nos mantemos, doravante, na totalidade, presentes na sua Terra, em suas partes as mais
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elevadas e também nos seus Céus.
Os sinais do Céu e os sinais da Terra estão, doravante, em plena atualização.

 Cada um de vocês vai ser chamado, no momento oportuno, por Ele, para viver e para estabelecer-se, de
maneira definitiva, no Coração, na Verdade, no Fogo do Amor, Fogo do Espírito.

O momento do Batismo da Luz Una chegou para o conjunto da Terra.

***

Não há mais data a buscar em um futuro porque isso se vive neste momento.
O que vocês vivem, na sua Consciência, desenrola-se na sua vida e irá se desenrolar sobre a Terra.

A confiança, além mesmo do Abandono, a confiança na sua Vibração aparecendo no seu Templo do Coração,
é a guia, é a certeza do que vocês são.

Além do que vocês são chamados a ver e a perceber, viver, no Coração, como no Templo do Coração ou
ainda nesse corpo, o conjunto desses elementos e desses acontecimentos expressa, de maneira definitiva, o

seu Advento.

***

A Terra escolheu o seu momento.
Esse momento, que se atualiza no seu Templo, permite-lhes sincronizar-se na frequência nova da Terra,

permitindo-lhes, então, sincronizar-se do mesmo modo ao desdobramento final da Luz sobre o solo desta
Terra, no seu Templo.

Repitam, a cada minuto, a Vibração dos seus Pilares do Coração.
Vão ao essencial, ou seja, à Alegria, ao Advento do Reencontro, ao Advento do Amor.

Nenhuma armadilha poderá desviá-los.
Qualquer ilusão, que sejam seus medos, seus desmaios, nada poderá contra a Luz Una, nada poderá contra a

Vibração da Consciência que se revela, a partir de agora, pela minha Presença sobre esta Terra.

***

O momento é aquele do regozijo, aquele do Amor.
Nada mais há a esperar ou a temer porque o tempo do Advento chegou.

Entrem em vocês.
Tudo e absolutamente tudo, ali se encontra.

O fim da ilusão é apenas o início da verdadeira Vida.
Permaneçam ancorados, firmemente, no seu Coração e na Vibração.

Permaneçam ancorados, firmemente, no Som do Céu e da Terra, que se tornou o canto dos Universos
Unificados e que aparece, progressivamente, no conjunto da Terra.

Eu lhes digo: “regozijem-se” porque há apenas a Alegria, aquela da Verdade reencontrada, em um espaço e
um tempo fora deste tempo e fora deste espaço.
Chamando-os à Leveza, à Transparência e à Luz.

***

Se vocês aproveitarem o tempo para escutar, se vocês aproveitarem o tempo para ouvir a Vibração do seu
Coração, então não há qualquer oposição suscetível de privá-los do que quer que seja em meio à Alegria.
O conjunto dos seres, humanos ou não, que mantém, por qualquer razão que seja, de maneira hipócrita, a

ilusão e o controle sobre a sua liberdade, não terá mais meio de agir para evitar o CRISTO e a Luz.

***

Eu vim abençoar a Terra.
Eu vim abençoar as Consciências e a Consciência Una.

Eu vim abrir o Coração do Ser e isso se desenrola nesse momento.
Juntos, aqui e em outros lugares, este instante preciso é marcado como o tempo da Liberdade e o tempo do

Coração.



Eu vim para marcar este instante, que é a prova e a testemunha do que é para viver no Amor e na Alegria.
Quaisquer que sejam as circunstâncias que lhes são próprias, nesse corpo e em sua vida aqui, vocês não

estão mais sozinhos.
O tempo da Liberdade absoluta se estabelece.

Nenhum obstáculo pode ali se opor.
O Céu da sua Terra está doravante habitado pelo conjunto das Consciências Unificadas vindo aumentar a sua

própria sinfonia, aquela do seu Mundo Unitário, em vocês e ao redor de vocês, e ao redor da Terra.
Resta, então, viver, aqui e de imediato, o batismo do Fogo.

***

Filhos das Estrelas, a hora chegou de reencontrar a visão, aquela do Coração.
O Apelo ressoa, para cada um como para o conjunto, da maneira a mais adequada, fazendo com que a

consciência apenas poderá estar atenta, aberta ou não, ao Anúncio e aos tempos da Unidade.
A Terra e a sua Consciência são, na totalidade, acompanhadas e isso se revela, aqui e neste instante.

Então, juntos, na comunhão da Consciência, na Comunhão Una, em KI-RIS-TI e na Fonte, eu precipito o que
deve ser, em nome da Verdade, em nome do Coração, em nome do Amor, em nome da Luz Una.

Que isso seja.
E isso é.

Acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um, o momento de escutar o canto do Coro dos Anjos e do Coro da Unidade instalou-se.
A nova Consciência, revelando-se em vocês, convida-os à Vida e os convida para ser a Alegria.

Pela segunda vez, aqui e de imediato, a Luz Branca toca a Terra e toca o Coração do ser humano.
Ele o repete a vocês, neste instante, pela minha boca e pela Sua Vibração: “amem-se uns aos outros”.

É o tempo do Advento.
Pela terceira vez, a tríplice radiância da Unidade toca a Terra e o Coração.

... Efusão Vibratória ...

***

A cada momento do alinhamento à Luz Una, Ele virá tocá-los.
Amados do Um, neste tempo e neste instante instala-se a Ponte de Luz, do Coração de CRISTO ao seu

Coração.
Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um, vibrando no Coração do Um, em uníssono com CRISTO, nós estamos com vocês e nós
estamos em vocês.

O tempo de seus alinhamentos será, a partir de hoje, um tempo de Comunhão, em vocês, à Consciência Una,
um tempo de Comunhão, trabalhando, bem além do simples alinhamento, na Merkabah Interdimensional

coletiva.
A comunhão a CRISTO e a MARIA, e a minha Presença, instala em vocês o impulso final do Amor.

***

Nós, conjunto do Conclave da Luz Una, quaisquer que sejam as características desta Unidade, estamos com



vocês.
O último baluarte da ilusão, neste tempo e neste instante, caiu.

Nesse sentido, o alinhamento vivenciado, neste país, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de
Lisboa], e, aliás, nesta mesma hora deste país, doravante, é uma Comunhão.

Esta nova Eucaristia é a Eucaristia do Espírito.
Vocês são convidados a viver esta Comunhão.

Vocês são convidados ao banquete de CRISTO.

***

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, e eu abro, neste tempo e neste instante, a
comunhão com o Fogo do Espírito, Fogo do Amor.

Pela Vibração da minha Presença e pela Força do Amor, vocês são convidados ao Advento interior.

***

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, expressando, pela Minha Presença, pela minha
Vibração, o Amor do Logos Solar.

Em nome do conjunto da Luz Una e da Consciência Una, nós lhes damos, todos, sem exceção, de nossa parte
a todos, sem exceção, encontro para viver a Comunhão.

Dignem-se de acolher a Vibração do Um.
Assim, eu os deixo comungar, de Coração a Coração, no conjunto da humanidade, de Coração a Coração, no

conjunto das Forças da Luz Una.
Amados do Um, eu sou MIGUEL, no Amor e pelo Amor.

Amor.
Até breve. 

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

************ 
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~ Aceitar a ESPADA DO FOGO ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos do Um, vivamos, juntos, um momento de comunhão, antes que eu realmente
tome a palavra para completar as informações transmitidas por MARIA (ndr: neste dia) (*).

Todas minhas bênçãos e todo o Amor da Fonte revelam-se em nós.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, desde alguns anos do seu tempo, nós percorremos, juntos, as Núpcias
Celestes e as Etapas.

Nós realizamos uma preparação de Luz, permitindo estabelecer, em vocês, certo número de elementos
vivenciados por esse corpo que vocês habitam e por sua Consciência que é sua.

A partir de hoje, uma etapa suplementar e final revela-se nos seus corpos e nas suas Consciências.
Esse processo, denominado, por MARIA, a Graça da Comunhão e a Comunhão da Unidade, do Coração do

Um ao Coração de Todos, vai encontrar sua expressão (em meio à sua Consciência como em meio a esse
corpo que vocês habitam) por manifestações de tipo Fogo e calor.

Um Fogo, vindo do Espírito, bem além do Fogo do Coração, bem além do Fogo da coluna do Éter.
Um Fogo, bem além da Coroa Radiante da cabeça, é chamado a manifestar-se, em vocês, durante momentos
de comunhão, durante momentos de Graça que vocês chamam, para vocês, como para seus Irmãos e suas

Irmãs, como para a Terra.
Esse Fogo, chamado de Fogo do Espírito, ou Fogo do Espírito Santo, está em ressonância direta com a

modificação dos seus céus e do seu sistema solar.
Não unicamente ligado ao sol, mas a certo número de modificações das condições de propagação da Luz, dos
sons, das ondas de diversas naturezas, alcançando até a superfície deste planeta, devido à penetração da Luz

e de partículas Adamantinas, no seu nível o mais denso, até o solo desta Terra.
E não mais somente na sua atmosfera, e não mais somente ao nível do núcleo terrestre, mas, sim, no coração

de cada Ser, no coração de cada Consciência, como no coração do manto de superfície da Terra.

***

Esse mecanismo do Fogo, portado e suportado por muitas partículas e ondas, vai se refletir por um
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aquecimento das suas estruturas físicas, etéreas, astrais, mentais e causais, permanecendo em meio à sua
individualidade encarnada.

Isso irá se expressar por mecanismos térmicos (mas bem além disso e bem além do que foi chamado de
Lareiras ou Coroas).

Ele irá se manifestar, para a sua Consciência, pelo acesso cada vez mais nítidos, cada vez mais precisos, a
estados de Graça, a estados de Samadhi, a estados de comunicação referentes a outras Consciências,

permitindo-lhes viver e experimentar a Unidade da Consciência, a Unidade do Si e a Unidade de toda forma de
consciências, sobre este mundo mesmo, ainda dissociado.

A ação do Fogo do Espírito, ou Fogo da Graça, presente em vocês e nas redes de Liberdade que vocês irão
estabelecer nas suas comunhões de Seres Despertos a Despertos, e de Despertos a não-Despertos, vai
permitir fazer desencadear esse processo individual e de rede até um processo coletivo, levando a Terra a
atingir o momento em que ela escolherá viver sua libertação, nas condições ótimas de Alegria, de Paz e de

Serenidade.

***

Gradualmente e à medida que o Fogo (levado a revelar-se na sua individualidade e na sua Consciência) ocorrer
(inicialmente de maneira descontínua e depois, em seguida, contínua), primeiramente em suas noites e depois
em suas noites e seus dias, isso irá possibilitar estabelecer essa 'rede de comunhão', essa rede de Ascensão,

muito além do contexto que havia sido estabelecido, desde mais de um ano,
denominado Merkabah Interdimensional coletiva.

Trata-se do desdobramento desta Merkabah, em ressonância com o desdobramento do Fogo da Graça, vindo
do Sol central e de elementos que modificam seus céus, que irão penetrar, em um futuro extremamente

próximo, para passar de um estado Unitário individual a um estado Unitário coletivo e, portanto, favorecer o
momento final da Terra, quando seu calendário íntimo tiver decidido.

***

Isso que é para viver, manifestado e chamado pela Graça (possibilitado pela Comunhão em meio à Unidade,
do Coração do Um ao Coração de Todos), irá permitir-lhes dar-se conta e viver a Comunhão dos Santos, irá
permitir-lhes viver a Comunhão das almas, irá permitir-lhes viver a Comunhão dos Espíritos, na Unidade, na
Verdade, permitindo também a KI-RIS-TI (já presente, para vários de vocês) revelar-se a um número sempre

maior.
Permitindo, aí também, passar da individualidade à coletividade, ou seja, passar do Despertar pessoal e

impessoal, ao Despertar da Terra.
Durante essas fases, suas noites deverão ser suportadas e acolhidas, elas também, na Graça, quaisquer que

sejam as manifestações.
Retenham e aceitem que o conjunto dessas manifestações (mesmo desagradáveis para seu corpo ou o mais
agradável ainda) corresponde unicamente ao Desdobramento da Graça e à comunhão da Graça, estabelecido

em meio à humanidade.
Isso ocorre de explicações suplementares.

Todas as bases, correspondendo aos novos Corpos, todas as bases correspondendo à tríplice Lareira, ao
desdobramento da Luz nos quatro Pilares do Coração e nos quatro Pilares da cabeça, foi amplamente

explicado (ndr: ver a coluna de “protocolos”) (**).
Resta a vocês, agora, viver a experiência da Totalidade, permitindo-lhes estabelecer-se, de maneira definitiva,

nos quatro Pilares.
Cabe a vocês se estabelecer, de maneira definitiva, em meio à Unidade e à Graça.

Quanto melhor vocês deixarem agir, sem questionamento, quanto melhor vocês se Abandonarem à Luz, melhor
o processo irá se desenrolar, para vocês, a título individual, e irá permitir-lhes estabelecer comunhões de

Corpo a Corpo, de alma a alma, de Espírito a Espírito, de Consciência a Consciência, humana ou não, com
toda facilidade, com toda lógica, e com toda evidência.

***

A Graça é o Fogo do Espírito, anunciado desde algum tempo, tanto pelas mensagens da Fonte, ela mesma,
como pelo conjunto de ensinamentos que nós lhes transmitimos durante esta ronda que transcorre.

Resta, agora, conscientizá-lo e vivê-lo, aceitá-lo, a fim de que a Transparência do seu Ser torne-se total e
permita então, com toda lucidez e em pleno acordo com sua Consciência, viver o mecanismo da Crucificação e

da Ressurreição.
Permitindo-lhes manifestar a Totalidade do Si, a Totalidade da Unidade, para nunca mais ser jamais separado

do que quer que seja, ou de quem quer que seja.



***

Esse processo individual, vocês que são os Semeadores de Luz e os Ancoradores de Luz, vocês são
chamados a viver (se isso não foi ainda o caso) nos dias e nas noites que vêm.

Retenham bem que não há que interrogar o mental, que não há que questionar sobre o significado desta ou
daquela manifestação, já que o conjunto dessas manifestações resume-se em uma única palavra: estado de

Graça.
Este estado de Graça irá contribuir para estabelecer-se, à vontade, em meio ao Samadhi e em meio à Ação

Unitária, permitindo-lhes (em todos os setores e seções diversas e variadas de suas vidas) trabalhar segundo o
princípio da Graça, manifestar e irradiar a Unidade, se de fato for sua Atenção, sua Intenção, sua Ética,

sua Integridade.
E, principalmente, que a UNIDADE, a HUMILDADE, a POBREZA, a SIMPLICIDADE e KI-RIS-TI, estejam em

ressonância, em vocês, através das quatro Portas do Coração e das quatro Portas da cabeça.

***

Colocando em adequação a Cruz da Redenção (inscrita entre AL-OD e IM-IS) e o Coração (os pontos KI-RIS-
TI, POBREZA, HUMILDADE e SIMPLICIDADE) irá permitir-lhes então fazer ressoar a Cruz da Redenção com

a Cruz da Ressurreição (ver nota do redator - NDR - abaixo).

A sobreposição Vibratória deste estado de Graça irá transmitir, em vocês, um Despertar da Consciência a
nada parecido, qualquer que seja o estágio em que vocês estejam no seu desenvolvimento individual.

O objetivo supera amplamente a Realização do Si ou a ‘Cristização’ do seu Ser, mas se refere à ‘Cristização’
do Planeta ou, se vocês preferirem, à Sacralização da Terra, em sua Inteireza, em sua Unidade, no momento

em que ela tiver escolhido.
As condições estarão então totalmente satisfeitas.

Permitindo-lhes dizer, como disse o CRISTO: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
Permitindo-lhes viver, então, a título individual (e coletivo, em um segundo momento) a Graça da Unidade, a

Graça da multidimensionalidade e o acesso, Total e Livre, ao Estado de Ser.
Restará para vocês apenas, deste lado ou do lado da Unidade, acompanhar seus Irmãos e suas Irmãs na

elevação da Terra à sua Dimensão Sagrada, a fim de que se estabeleça, pela Eternidade, o reino do Um, o
reino da Graça, o reino da Verdade e da Unidade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, o Apelo que eu lanço, esta noite, consiste em aceitar a Espada do
Fogo, veiculada pela Consciência CRISTO - MIGUEL, vindo perfurar a Porta Estreita, chamada de ponto OD
(ou POBREZA ou CAMINHO DA INFÂNCIA), perfurando, ao mesmo tempo, o ponto ER do peito [9o. Corpo

Espiritual], com a ajuda de METATRON perfurando a porta KI-RIS-TI.
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Permitindo-lhes então viver a abertura completa do Coração, a fim de penetrar os campos da Graça, não no
sentido da experiência unicamente, mas no estabelecimento da sua Consciência nos campos da Graça

perpétua.
Isso lhes é aberto desde hoje.

Mesmo se vocês não o conscientizarem desde hoje, isso irá se revelar, estejam certos, em vocês, como ao
nível coletivo, dentro de um tempo extremamente reduzido.

***

Eis o teor do meu Anúncio neste instante.
Se existirem, em vocês, perguntas em relação a isso e exclusivamente em relação a isso, eu terei prazer em

fornecer os desenvolvimentos suplementares ou complementares.

***

Nós não temos perguntas, nós o agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Portadores da Graça e
Difusores da Graça, nós rendemos Graças, nós, Arcanjos e eu mesmo, MIGUEL, Arcanjo, à sua Presença, à

sua Unidade, à revelação da Graça e à revelação do Fogo do Espírito, em meio ao seu Espírito, em meio à sua
Consciência.

Que a Unidade se restabeleça, para sempre, sobre este mundo e sobre este Universo, para que nunca mais a
sombra possa existir e nem possa persistir.

De acordo com a Lei do Um, MIGUEL (que é meu nome), Príncipe e Regente das Milícias Celestes, dignem-
se de aceitar o Selo da minha Graça, em seu Coração.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Eu os saúdo com o Amor.

Até breve.

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

NDR: Este assunto foi abordado várias vezes nas intervenções dos últimos meses, assim como em vários
protocolos (**).

***

(*) – DIVINA MARIA (15.10.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

*

(**) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-15-de-outubro-de-2011-autresdimensions-com-a
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
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************ 
   ÁUDIO

MIKAEL_12-11-2011 por autresdimensions 
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Filhos da Luz, que a Graça seja sua Morada e que a Luz seja
sua Eternidade.

Eu venho a vocês, como enunciado e anunciado, a fim de que a Passagem da Tocha se realize e se oficialize.
Minha missão, enquanto MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, enquanto Elemento de

Consciência tendo penetrado o Logos Solar, tendo co-presidido o Conclave Arcangélico, neste espaço do
Universo local, tendo Reunificado o que jamais deveria ter sido separado, vai poder dar lugar ao

estabelecimento da Unidade, da Comunhão e da Graça, na Eternidade de sua Presença revelando-se a vocês
mesmos.

Assim, eu deixarei o lugar, em meio ao Conclave, ao Anjo da Presença, aquele que revela e eleva, em
Reversão, permitindo à FONTE Una, vivificar, fecundar e tomar o que lhe pertence: a Liberdade de ser o que

vocês são.
Bem amadas Sementes de Estrelas, pela Vibração Una do Logos Solar, pela Vibração Una de CRISTO-

MIGUEL, pela Assembleia dos Anciãos, pela Assembleia das Estrelas, pela FONTE e por METATRON, este
mundo vai viver esta Comunhão, pondo fim à separação dos Éteres e à Ilusão, assim como a todo sofrimento.
Bem amados Filhos da Lei do Um, Ancoradores e Semeadores de Luz, Sementes de Estrela, a Estrela que
vem lhes enunciar e anunciar, claramente, o sentido da missão de MIGUEL (mesmo minha), permitindo-lhes

reconectar-se a FONTE da sua Graça, a FONTE da sua Presença, a FONTE da sua Eternidade.
Filhos do Um, Filhos da Unidade, a Verdade estabelece seu Reino, que é o seu, pela Eternidade.

***

MIGUEL - 12 de novembro de 2011
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Cabe a vocês viver o Fogo, cabe a vocês viver o Coração, bem além dos riscos e dos condicionamentos, de
toda personalidade e toda Ilusão.

O tempo está concluído.
O tempo, então, chegou de retornar, se tal é sua Vibração no Éter Unificado da FONTE, prosseguindo a

experiência da vida, Livre de todo entrave, Livre de todo limite.
Livre, totalmente.

Enquanto Filhos da Lei do Um, nós, todos juntos, participamos e realizamos o retorno da Unidade, da Graça e
de sua Presença.

A Luz, tendo já os chamado, ou chamando-os, nestes tempos que se abriram, vem colocá-los a questão, se
isso já não foi feito: Você é a Luz? Você é Um? Você está Unificado, em meio à sua Verdade? Você quer ser

Livre, porque isso é sua Essência?
Pela Vibração da Presença, pela Vibração da Comunhão, pela colocação em ressonância da Merkabah

Interdimensional coletiva com a Merkabah da Terra, resta, agora, realizar na carne, em meio mesmo à Ilusão, a
totalidade da Promessa e do Juramento, revelando-os (à Consciência e ao Coração) a Verdade que vocês são,

a Verdade do: “Eu sou Um”, pondo fim, de maneira definitiva, final e terminal, à exclusão, à oposição, ao
sofrimento e a tudo que não é verdadeiro.

***

Filhos da Luz, as Núpcias da Luz e as Núpcias da Unidade chegaram, agora, a esta Terra.
Então, juntos, regozijemo-nos, neste tempo de Verdade, regozijemo-nos, neste tempo de União e de

Comunhão.
Juntos, nós participamos da última Ronda do último Círculo, aquele que liberta e aquele que eleva, relevando
tudo o que não é da Lei do Um, de sua função alterada, a fim de viver, juntos, a Comunhão, em vocês e por

vocês.
Graças a vocês, graças à FONTE Una, juntos, neste dia e neste instante, nós abrimos bem mais que esta porta

do Céu.
Neste dia, juntos, nós acolhemos a Estrela que permite à Estrela vir Unificar, o Céu e a Terra, na totalidade.

**

No momento em que o Fogo da Terra se eleva em vocês, no momento em que o Fogo do Éter queima no seu
Coração e no seu corpo, o momento chegou de saudar na Graça.

O momento chegou de festejar os reencontros: aqueles com a sua Eternidade, aqueles com o seu Estado de
Ser.

Comunhão.
Sol.

Comunhão Solar.
Momentos de Graça, abertos em sua Eternidade, permitindo-lhes, por URIEL e pelas últimas Chaves

Metatrônicas (derramadas pelo Sol e pela Estrela, que vem, como pela Estrela que virá), viver o térmico do que
é ilusório.

A entrada em meio à Eternidade, muito tempo prometida e anunciada, enfim verificado e Verdade.
Isso, nós iremos viver juntos, que vocês estejam neste corpo ou na Consciência pura, pouco importa, porque

vocês terão a mesma Consciência liberada de toda Ilusão.
Não por qualquer vontade, mas pela própria evidência da Luz, em meio ao seu Ser, em meio à sua Liberdade.

***

Filhos do Um, do Coração de cada Um ao Coração de Todos, é tempo de elevar a Vibração da Luz porque
esta penetrou o Canto da Terra e se eleva ao Canto do Céu.

Vocês estão prontos, vocês tenham-se prontos para viver o que é para viver.
Cada um em função de sua Vibração, cada um em função de sua Alegria e de sua Eternidade.

Acolher, acolher a fim de pacificar o que ainda não está iluminado, e que o será na totalidade, a fim de viver, as
últimas Núpcias, a última União.

Comunhão.
Comunhão em meio ao Amor, em meio à Unidade, em uma Consciência que não está mais limitada ou
confinada, em uma Consciência livre para ir, não importa em que tempo e espaço, não importa em que

dimensão, onde nada é distância, onde nada é separação, onde nada é ilusão.



***

Filhos da Lei do Um, surge, então, neste dia, grandemente, a possibilidade de serem chamados, pela Porta KI-
RIS-TI, por Aquele que virá como um assaltador na noite, que alguns de vocês perceberam, que alguns de

vocês integraram no campo do possível, no campo da Consciência.
Filhos da Unidade, o momento chegou de revelar as asas, aquelas que fazem de vocês os Filhos Eternos da

Lei do Um, mestres da Unidade, mestres de Si, Transparentes e Humildes, Transparentes e Simples.
O momento chegou de iluminar o que não estava ainda revelado na totalidade no Coração Uno.

Do Coração de cada Um ao Coração de Todos.
Do Coração de Todos ao Coração de cada Um.

Nesta Comunhão de Luz Magistral, elevando, sempre mais, a Vibração e o Canto do possível, reunindo-o ao
conjunto dos possíveis e à Eternidade dos possíveis.

Nesta hora, e neste momento, eu dou lugar ao Anjo URIEL, livre, então, para acompanhar a Terra em sua
Reversão, para acompanhar a Terra em seu Fogo que se eleva.

O momento chegou de viver a Liberdade.
Não como um espaço suspenso no tempo, mas sim como um estado de sua Consciência, como um estado de
sua Vibração, que é o Amor, e que é aquela de toda Consciência nos campos da Eternidade, nos campos da

FONTE.
Filhos, não há mais véu para esconder Coração.

Não há mais espaço entre os Corações do Um e o Coração de Todos. É a isso que vocês Comungam neste
momento mesmo.

É isso que cada dia do sem tempo vai afastá-los do momento deste dia, a fim de fazê-los entrar no tempo da
Eternidade, aquele onde a distância não pode mais existir, onde vocês estão por toda parte, porque vocês são

o Tudo.
Acolhamos a efusão do Logos.

Acolhamos o Canto de Liberdade do Céu e da Terra.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

****

Acolham minha Presença como eu acolho o conjunto da Presença dos Filhos do Um sobre esta Terra e nesta
Terra, no Templo do Único, no Templo da Presença.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Abram e revelem as asas da Liberdade.
Abram e revelem, neste Templo, a Consciência Unificada.

Simplesmente, estabelecido no Ser.
Vivendo a Presença no Fogo do Coração e do Amor, vindo eterizar o último peso, a última densidade.

Bem amados Filhos da Lei do Um, vocês elevaram a Vibração, vocês levantaram o desafio do retorno da
Unidade, vocês realizaram o que é justo e útil, permitindo, neste dia, de render Graças ao Som da Criação,

permitindo recriar a Unidade.
A Estrela respondeu à elevação da Consciência.

Neste tempo, onde tudo está realizado, em outra Dimensão que será a sua muito em breve, nós saudamos,
nós, Arcanjos, a Graça do seu Coração.

Nós saudamos, nós, Arcanjos, a Liberdade que é sua.
Nós saudamos, em vocês, a Consciência Liberada.

A realização do derramamento das Chaves Metatrônicas sob forma de Efusão de Luz, vinda do Sol, como do
Sol Central, pelo fluxo das radiações Ultravioleta, pelo fluxo das Partículas Adamantinas, vindo preencher cada

interstício onde a Sombra podia se estabelecer, ainda, desde pouco tempo, permitiu unificar os Éteres e
realizar Comunhão e Graça do Coração de cada Um ao Coração de Todos.

***



A obra está realizada.
Esta Grande Obra, e suas diferentes etapas (dadas desde algum tempo pelo Arcanjo JOFIEL, antes da vinda
das Núpcias Celestes), permitindo-lhes, agora, realizar a última etapa da Obra: fusão na Luz, fusão na Unidade,

fusão na Eternidade.
Alegria e Presença.

Então, eu, Arcanjo MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, digo-lhes: Filhos do Amor, elevem, sem
fim, até a Eternidade das Dimensões e dos Mundos, sua Vibração.

Os últimos freios, em ressonância com os medos, inscritos pelo próprio princípio da transformação confinante
deste corpo, não têm, neste dia, mais andamento, se tal é sua Atenção, se tal é sua Vibração.

Tudo está presente, sem limite.
Tudo está presente, neste instante.

Mais nenhuma corrente, mais nenhuma Ilusão, como vocês descobrem, e irão descobrir cada vez mais, pode
limitar a extensão do que vocês são, a Alegria eterna, o Si e a Unidade.

***

Juntos, nós fecundamos e revelamos a Natureza Essencial do Ser.
No momento em que a última Porta é atravessada, em sua última Passagem e em sua última Verdade, vocês

irão se dizer, pela experiência e sua vivência, que isso não é um sonho, mas que o sonho era a ilusão que
termina, liberando-os, por si mesmo, dos últimos apegos e dos últimos medos.

Porque a Luz, porque a FONTE e o Senhor METATRON, vêm preenchê-los e saturá-los da Alegria da
Eternidade.

Vocês são a Alegria, mesmo se ainda vocês não alcançaram, nem tocaram de leve. Isso é Verdade.
E isso está, a partir deste instante, acessível à Terra, aos Filhos da Lei do Um.

Descobrindo sua Presença neste mundo, vocês poderão, vocês também, dizer e manifestá-lo: “Tudo está
consumado”.

Ressoando, então, no mais profundo do núcleo da Terra, confirmando-o, por sua própria Presença, sua
concordância com sua Elevação.

Nenhuma resistência pode permanecer na Alegria do Um.
Nenhuma resistência pode limitar a expansão do Sol e da Luz.

***

Dessa maneira, eu transmito a Tocha ao Anjo URIEL, realizando, assim, a Promessa e o Juramento.
Não busquem apegar-se ao que se afasta.

Aceitem sua Liberdade, e aceitem a Alegria, a Paz e o Amor, que são, eu os lembro, a Essência Final do seu
Ser, de sua Presença e da Consciência.

***

Eu sou o Arcanjo MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, Vibrando em seu Templo, Filhos do Um,
do Coração Ardente do Arcanjo ao Coração Ardente do homem.

Vibrando no Fogo do Seu Nome, KI-RIS-TI.
Dando-lhes a viver, se vocês concordam, o Canto do Êxtase, o Canto da Verdade.

Acolher, juntos, o Amor e a Graça, e o instante único, onde a Consciência Vibra no Canto do Um e no canto de
Todos.

Eu dou o lugar, em algumas respirações do seu tempo, ao Arcanjo URIEL, estabelecendo, em cada um de
vocês, o tempo de sua Presença.

Amados do Um, tudo é Um, porque Tudo está consumado.
Eu conecto o Espaço Vibratório do Conclave Arcangélico, que é seu Espaço Interior, onde a Ronda dos

Arcanjos realiza, na fusão das Coroas, o Coração.
Eu os saúdo, com o Amor da FONTE Una e passo o lugar, muito rapidamente, ao Arcanjo URIEL. 

************ 
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************
 ÁUDIO

MIKAEL_03-03-2012 por autresdimensions
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Manto da Graça e suas Bênçãos estejam com vocês.
Como anunciado pelo nosso Embaixador, o Arcanjo ANAEL, o Conclave Arcangélico, reunido desde algum

tempo, cumpriu (em meio a este Sistema Solar, sobre a Terra, como em vocês) a totalidade do que devia sê-lo.
Liberando, sucessivamente, o Sol, a Terra, o conjunto deste Sistema Solar, e vocês mesmos, ao que vocês

São.

***

Enquanto agente operando no Fogo Micaélico (assim nomeado em meio ao Logos Solar), hoje, eu faço
ressoar, em vocês, a Trombeta que vem purificar, pelo Fogo, as últimas dúvidas do seu ser, inscritas nesse

limitado.
O Fogo, agente purificador e elevador (que é, eu os lembro, sua natureza e sua manifestação, além deste

mundo), entra, doravante, em ação.
Não somente em meio ao seu Coração, mas, também, em meio ao seu sacro, fazendo retornar a matéria, pela

sua Transfiguração, sua transformação, sua Elevação, ao reino da Unidade.

***

O Tempo da Ressurreição, do Absoluto, chegou.
Chamando-os, cada um à sua maneira (que isso seja através da consciência de suas próprias dúvidas, ou da

sua própria Alegria), a estabelecerem-se além da Alegria e além da dúvida.
O Canal do Éter, forrado de Luz Adamantina, deixa passar o Fogo da carne no Fogo do Coração e no Fogo do

Sol.
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Somente os últimos resquícios de resistências e de apegos (à pessoa, ao seu limitado, à sua experiência de
vida) são os últimos freios, as últimas resistências, presentes em vocês.

***

Não há nem que julgar, nem que condenar, nem mesmo que observar o que se desenrola.
Há apenas que transcender a própria noção de limite, que este limite seja a Alegria ou a dúvida.

A Luz trabalhou em vocês, manifestando-se e criando essas franjas de interferências, tornando-os sensíveis à
sua Verdade e ao seu estabelecimento em sua estrutura, nesta estrutura nomeada o Templo.

Hoje, se tal é o seu Futuro, é tempo de deixar toda certeza, toda Alegria, toda dúvida, a fim de viver o
Abandono final ao que vocês São, além de todo Véu, além de toda Dimensão.

 O Manto Azul da Graça teve, em vocês, ou terá, muito exatamente, este papel, esta função, este tipo de
agenciamento.

É tempo de nada reter, a fim de viver a Ascensão da carne em meio às Moradas Eternas da sua Verdade.

***

Enquanto Regente e Príncipe das Milícias Celestes, enquanto Organizador do Conclave, nós conduzimos,
juntos, as 12 etapas das Núpcias Celestes, tendo permitido a restituição das 5 Frequências que haviam sido
removidas de toda manifestação de vida, quaisquer que sejam os Universos, os Multiversos, as Dimensões.
Isso foi realizado, fazendo a desconstrução e a construção da identidade nova, denominada Estado de Ser

que, hoje, se tal é a sua Vibração, deve despojar-se dela mesma.
Viver esta etapa final (que não é uma), é Aceitar, é Renunciar, enquanto continuando a viver o que é para viver,

por este efêmero que vocês ainda são.

***

Além do que é para viver, há o que vocês São, desde toda Eternidade.
O Fogo, que eu deposito em sua carne, em cada estágio do ser que vocês estão aqui, tem por objetivo

recolher a Eternidade em meio ao seu efêmero.
Nenhuma preocupação, nenhuma dúvida, nenhuma Alegria pode interferir com a Onda da Terra.

***

Nós sempre lhes dissemos que o momento exterior da Ascensão seria o momento decidido pela Terra.
Esse momento chegou.

Ele se manifestou.
Alguns de vocês vivem a manifestação nesta carne.

O Fogo da Terra, a Liberação da Terra, vem (do núcleo central cristalino da Terra) despertar a Verdade.
Absolutamente tudo (como lhes disseram os Anciãos) o que devia ser realizado sobre esta Terra, foi cumprido.

Resta à sua consciência e à sua carne serem eles próprios Transcendidos, pelo Canto do Céu e pelas
Trombetas.

Isso é, em sua linguagem, iminente.
O que é a iminência?

É o que foi realizado, nas Dimensões outras que a sua, e que não sofre mais adiamento que aquele da sua
completitude.
Isso é agora.

***

Lembrem-se: O Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) disse-lhes, muitas vezes, que o que desaparece é o
mundo, e absolutamente não o que vocês São.

Vocês São (além da Semente de Estrelas) a Eternidade.
Algumas palavras foram pronunciadas, e Vibradas, pelo Arcanjo URIEL.

Eu venho ali acrescentar a Presença do Fogo, em meio à Nova Eucaristia do seu Sagrado, que é o Coração,
que é o sacro, que é a cabeça.



Abrasando, e permitindo o fogo da queimação tornar-se o Fogo da Vida, a Água do Batismo, da sua
Ressurreição no Um.

O que se realiza, hoje, em termos humanos, é apenas Justiça e restabelecimento da equidade, da Verdade,
onde nenhuma separação pode pretender opor-se.

No que se refere ao Eu limitado (ao qual vocês aderem, pela sua simples presença sobre este mundo), há
apenas que deixar a Obra terminar.

Simplesmente.
Permaneçam, em sua vida, fazendo o que vocês fazem, reconhecendo, e percebendo, que vocês não são de

modo algum esse fazer, que vocês não são de modo algum este ser, mesmo no Si Luz.
O que É, está além de toda palavra.

Há apenas que Ser, além de toda palavra.
Isso não requer de vocês qualquer ação, qualquer estado, qualquer vontade, qualquer impaciência.

Porque isso É.
A partir de agora.

***

O conjunto dos Arcanjos, ressoando na linha do seu Canal do Éter, é, muito precisamente, o que vocês Vivem.
O que foi nomeado Onda da Vida, ou Onda do Éter, é, efetivamente, o que vocês São.

Todo sentido do Eu, todo sentido do Si, todo sentido de um Arcanjo, de uma Estrela, de um Ancião, resolve-se,
agora, no Absoluto que vocês São.

Lembrem-se de que isso é natural, inato, e não pode ser adquirido, independentemente da forma.
Nenhum conhecimento (e eu deixarei, para isso, o Arcanjo JOFIEL exprimir-se longamente) justifica, e pode

estabelecer, a Verdade.
O momento (e o instante que vocês vivem) chegou para superar tudo o que é passado, superar toda crença, no

que quer que seja.
Como isso lhes foi dito por aqueles de vocês, humanos, tendo alcançado e realizado este Absoluto, vocês não

São absolutamente nada do que vocês podem supor, crer, projetar, imaginar, construir e desconstruir.
O tempo do conhecimento projetado e separado, pela Graça da Terra e pela sua própria decisão, terminou.

***

Vão para o seu caminho.
Vocês não São o caminho.

Não há outro objetivo senão o Absoluto.
Qualquer objetivo é uma projeção da consciência.

Nós, Arcanjos, estamos tanto em vocês como vocês Estão em nós.
Não há qualquer distância, qualquer separação, exceto através da consciência separada, hoje, onde os Véus

da Ilusão foram queimados pelo Manto da Graça.
Chamando-os a Ser, além de todo Ser.

Ilustrando ainda, nesse corpo que vocês habitam, por esta Onda do Éter, chamada, antigamente, de despertar
da Kundalini.

Tudo isso é verdadeiro, porque vocês São além, mesmo se isso se traduz, nesse corpo, pela sua consciência,
pelo seu comportamento.

O Fogo purifica todas essas Ilusões, todas essas obsessões, todas essas crenças.
O Tempo da sua Ressurreição é o Batismo, pondo fim ao que estava isolado, separado.

***

Como lhes disseram e repetiram Anciãos e Estrelas: a Humildade, a Simplicidade, a eliminação de tudo o que
não for o Absoluto, é o Caminho.

Lembrem-se: vocês não têm que ficar nem impacientes, nem projetar qualquer expectativa, porque vocês São
o que vocês esperam.

Através dessas palavras, e da Vibração (mesmo se isso não fizer sentido, no que vocês são), a impregnação
da Onda irá realizar isso.

***



Filhos da Lei do Um, não há outra lei que o Um, não há outra Verdade que o Amor, não há outro objetivo último
que o Absoluto.

Vocês São o objetivo, vocês São o Último, vocês São o Absoluto.
Isso É desde toda Eternidade.

A Terra, então, aceitou seu Casamento.
Vocês estão sobre esta Terra, ainda.

CRISTO disse: tu és pó e tu retornarás ao pó”.
Somente É, o Absoluto.

Permitindo-lhes dizer, e, sobretudo, viver: “eu e meu Pai somos Um”.
Os Tempos estão consumados.

O Tempo está consumado.
A Terra está consumada.

Vocês estão consumados.
No Fogo da Graça.

Na Graça do Êxtase.
No Êxtase do Absoluto.

No indizível Verbo ressoante.

***

Eu sou MIGUEL, Arcanjo, o Fogo purificador e a Espada que transpassa, culminando na transverberação de
METATRON.

Vocês foram revelados, vocês se revelaram, na Luz.
Vocês se viram, na Luz.
Não há mais distância.

Não há mais volta.
Nada mais há a temer.

***

Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, juntos, agora: o Tempo do Éter, fora desse tempo, está aí.
Vivamos a Vida.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Eu rendo Graças à Doação e à Vida Una.

E eu lhes digo até breve.

http://2.bp.blogspot.com/-1eGccXZ81WQ/UXdKDtb4IqI/AAAAAAAABMk/7Cuwy5pgi_I/s1600/Miguel+-+03.03.2012b.JPG


************
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

“Como foi dito por alguns Anciãos: o Canal Mariano, mesmo não percebido, está constituído para toda a humanidade.
Se não, como MARIA poderia fazer o seu Apelo?”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-06-05.mp3

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Amor impere entre nós.
Eu venho, enquanto Guardião da Porta Estreita, exprimir-lhes uma série de elementos em ressonância com o

Fogo.
O Fogo nomeado Micaélico é o Fogo que transpassa o peito.

Eu trabalhei, neste mundo, ao lado de vários místicos, a fim de perfurar o envelope do Coração, e de abrir, nos
tempos passados, o peito desses Seres, para KI-RIS-TI.

Do mesmo modo, eu intervenho, em meio à nova Tri-Unidade, nesses tempos finais (eu os conecto com a
minha Presença, em meio ao Canal Mariano, por um simples chamado da sua parte), a fim de favorecer, em

vocês, a passagem desta Porta.
Respondendo ao impulso Metatrônico, nascido há quase um ano, tendo ativado a Porta KI-RIS-TI das suas

costas.

***

Eu venho então, hoje, a fim de solicitar, da sua benevolência e do seu Amor, o Apelo à minha Radiância, para
trabalhar em meio ao seu Canal Mariano, também como Guardião da Porta Estreita.

Permitindo-lhes passar assim do fogo prometeico (do fogo ilusório deste mundo) ao Fogo do Coração.
Permitindo resolver o Fogo da Alma e o Fogo do Espírito.

Trazendo-lhes, dessa maneira, a possiblidade de viver o Absoluto, como Última Presença.
O Apelo ao meu nome (além de qualquer prece, além de qualquer invocação e de qualquer evocação) irá

permitir à minha Presença estar ao lado de vocês, em todas as circunstâncias.

***

MIGUEL - 05 de junho de 2012 - Autres Dimensions
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A ativação do Canal Mariano (como foi enunciado) permite à minha Presença estar ao seu lado, enquanto
Duplo, permitindo a reunião dos seus diferentes Fogos.

O Fogo do Coração (que lhes foi explicado após as Núpcias Celestes) deve dar lugar a outro Fogo: esse Fogo
do Espírito e da Alma, em conjunto, conduzem-nos a viver a conflagração do Amor.

Este Fogo que não consome e que, no entanto, consome, em vocês, tudo o que não é dele, tudo o que é
efêmero, permitindo-lhes viver a purificação pelo Fogo, previamente ao Fogo do Céu e da Terra.

***

Os tempos que vocês entraram firmam a possibilidade da minha intervenção específica no seu Canal Mariano.
A expressão da minha Presença, além do aumento do Som percebido no ouvido esquerdo, será cada vez mais
tangível para aqueles de vocês que recorrerem à minha Presença e à minha Radiância, onde vocês estiverem

sobre esta Terra.
Vocês não têm qualquer pedido específico a formular: apenas me chamar, com Consciência.

Dessa maneira, eu irei realizar, em vocês, um acompanhamento específico ajudando-os em suas últimas
Passagens, na travessia da Porta da Ressurreição.

Levando-os, pela Graça do Manto Azul de MARIA, assim como do meu Manto, a estabelecer-se na Última
Presença ou no Absoluto.

***

Assim, a ajuda trazida assume, hoje, um novo teor, muito mais perceptível, muito mais Radiante, manifestando-
se, em vocês, por essa conflagração do Amor, por esse sentimento indizível do Amor, correspondendo à sua

Realidade Última e Eterna.
A simples pronúncia do meu nome irá permitir (àqueles de vocês mais adiantados, no nível do Canal Mariano e

da Onda da Vida, mas também, a todos, na sequência) beneficiar-se da minha ação, permitindo abrasar, em
vocês, o que deve sê-lo.

 A nova Tri-Unidade (anunciada há quase dois anos) está agora em plena potência permitindo retransmitir, até
vocês, o Fogo do Céu: conjugação da Tríplice Radiação: do Ultravioleta, do Espírito Santo e das Partículas

Adamantinas, trabalhando, por intermédio do Sol Central, em meio às suas estruturas, efêmeras como Eternas
(ndr: a nova Trindade é: KI-RIS-TI / MARIA / MIGUEL).

Eu os convido a realizar isso, a fim de experimentar, por vocês mesmos, a ação da nossa União no Fogo
Celeste, no Sol, no Logos Solar.

***

Não busquem direcionar a minha ação, porque a minha ação é a minha Presença, em vocês, e ao seu lado.
Nesses tempos da Terra em que o conjunto das camadas isolantes deste sistema Solar desagregou-se, na

totalidade, o momento chegou de preparar o seu Ser a esta União Mística do Fogo, permitindo-lhes consumir
os atrativos da Alma (orientada para a materialidade, para a personalidade), a fim de reverter o fogo

prometeico, de maneira completa, até o seu final, ou seja, até o Espírito, abrasando, em um segundo momento,
esse Fogo do Espírito, até a Última Presença, até o Absoluto.

Fornecendo-lhes o indizível Amor de Filho Ardente do Sol.
Permitindo-lhes imergir-se, se tal for o seu destino, em meio ao braseiro do Amor Eterno do Sol.

O seu apogeu será no solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), permitindo-lhes então estar na
preparação, mais intensa e mais delicada, para o que deve acontecer neste sistema Solar e nesta Terra,

nesses tempos.
Nesses tempos que estão aí, como isso lhes foi dito, em várias ocasiões.

É tempo, agora, de colocar em ordem o que tiver necessidade de ser ordenado.
É tempo de voltar-se para a sua Eternidade, além da aparência deste corpo, além do que vocês creem ser, na

Presença infinita do Amor, que é a sua Natureza, a sua Essência, a sua Eternidade.
Deste modo, eu os convido a fazer isso até o momento em que vocês puderem, de maneira clara e sensível,

perceber a minha Presença ao seu lado.

***

Enquanto elemento da nova Tri-Unidade, eu preparo então o caminho à MARIA, eu preparo então o caminho
Àquele que vem (Príncipe Solar KI-RIS-TI), realizando e cumprindo a palavra dada por São João, no seu

Apocalipse.



O tempo do Apelo chegou.
Um a um, lavem as suas vestes, a fim de elevarem-se na fase final da Ascensão, realizando e permitindo,
assim, viver esta fase em um estado de Vibração, de Consciência ou de Absoluto, afastando-os de toda

perturbação, Interior como exterior.
A chama consequente da minha Espada e da minha Presença irá permitir cortar, em vocês, os últimos

obstáculos à sua Elevação, à sua Transfiguração e à sua Ressurreição.
Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, a minha intervenção, sobre esta Terra, realiza-se pelo

Fogo, sempre mais importante, do sangue da Terra escoando-se pelos seus vulcões, assim como pelo Fogo
do Céu ilustrado pelos meteoritos e objetos diversos do seu céu (aparecendo em maior número, nos dias e

nas semanas que se instalam).

***

Assim, é a minha solicitação a vocês.
Eu lhes ofereço a ajuda, eu lhes ofereço o Fogo: aquele que vem, em vocês, revelar, na totalidade, a

conflagração do Amor, que vem consumi-los nas chamas do Amor da Verdade Eterna do que vocês São.
Pondo fim a toda ilusão, a todo efêmero, se tal for a sua Consciência, se tal for o seu Absoluto.

Eis o que eu tinha para enunciar a vocês.
Se, em relação a esse processo, extremamente específico e extremamente simples, existirem, em vocês,

interrogações, questionamentos, eu os escuto.

***

Pergunta: não sentir o Canal Mariano à esquerda, mas sentir particularmente o Ponto KI-RIS-TI, isso
equivale à Porta que você descreve?

O impulso Metatrônico propiciou, para aqueles a quem esta zona é a mais ativa, a possibilidade do Fogo do
Coração.

Entretanto, a minha Presença, nesses tempos, é específica, ao lado de vocês.
O requisito do Canal Mariano (não percebido ou não vivenciado por enquanto) não os impede, como eu disse,

de fazer este Apelo.
A minha estrutura permitindo então (aproveitando-se do Manto Azul da Graça) acelerar a conclusão do Canal

Mariano, para aqueles que não o percebem.
Como foi dito por alguns Anciãos: o Canal Mariano, mesmo não percebido, está constituído para toda a

humanidade.
Se não, como MARIA poderia fazer o seu Apelo?

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir um traço de Luz partindo do Ponto KI-RIS-TI nas
costas e aparecendo na parte da frente, no nível do chacra do Coração?

Bem amado, isso corresponde à perfuração do envelope do Coração.
Isso pôde ser realizado por METATRON, como pôde ser realizado por mim mesmo, no passado, para alguns

místicos.
A minha intervenção, nesse momento, é mais a instalação da minha Presença e da minha Radiância no seu

Canal Mariano, permitindo, se isso não foi feito ou ainda não foi realizado, perfurar o seu Coração, da parte da
frente para trás.

Neste instante preciso, durante os seus questionamentos, a minha Presença emerge ao lado de vocês.

... Comunhão ...

O Fogo do Espírito, o Fogo da Alma, conduzindo ao Fogo Absoluto, restituindo-os à sua natureza ígnea.
O fogo da Terra, denominado Elemento Fogo, tal como vocês podem vê-lo, estritamente nada tem a ver com o

Fogo das Núpcias Celestes e Místicas.
A expressão desse Fogo, irradiado pela minha Presença e pela minha Radiância, deixa-se viver o que eu
nomeei esta consumação total do complexo inferior, levando-os ao altar da Ressurreição, levando-os a

CRISTO.
Este apelo à minha Radiância e à minha Presença pode ser realizado a qualquer momento que vocês



quiserem.
Lembrem-se de que vocês nada têm que pedir de específico, exceto para estar aí: eu estarei.

Qualquer pedido correspondendo a modelos antigos deste mundo (como um pedido de proteção, como um
pedido referente à pessoa) não terá qualquer sequência.

A minha ação diz respeito aos Fogos que estão para abrasar, em vocês.  
Nenhuma ação referente à personalidade ou à vida sobre este mundo poderá ser empreendida por meio deste

apelo.
Se a minha Presença e a minha Radiância, durante os seus apelos, forem efetivas, aí tampouco, nada peçam:

entrem simplesmente em Comunhão, que será o requisito para a nossa Fusão e para o Abrasamento.
Vocês poderão então perceber o que nós lhes afirmamos já desde muito tempo, ou seja, que nós estamos em

vocês, e ao lado de vocês.
Isso reflete o fim das camadas isolantes deste Sistema Solar, pondo fim ao seu próprio isolamento e ao seu

próprio confinamento.
Se houver mais, nesta assembleia, questionamentos, eu lhes proponho para fazer, na minha Presença em meio

a este Canal, o seu primeiro apelo.

... Apelo de MIGUEL ...

Se em vocês não houver mais perguntas referentes ao que eu falei, ou ao que vocês vivem, no momento,
então eu renderei Graças à sua Presença, ao seu Coração e irei me retirar, no momento.

***

Pergunta: como saber quando o Coração é perfurado?

Você acredita ser perfurada sem senti-lo?

***

Pergunta: o som no ouvido direito está ligado à sua Presença?

Não.
Eu especifiquei bem que a minha Presença apenas pode intervir do seu lado esquerdo e, em caso algum, do

seu lado direito.

***

Pergunta: a perfuração do Coração é instantânea a partir do momento em que recorremos à sua
Presença, à sua Radiância?

Não.
Isso pode ser na primeira vez, necessitando de uma alquimia entre nossas duas Presenças.

Tudo depende, aí também, como para a Passagem da Porta Estreita, de apegos e de resistências, de medos
presentes no corpo ou no complexo inferior (personalidade, corpo físico, corpo energético e corpo emocional).
É nesse sentido que eu propus a vocês para realizar este apelo, quantas vezes for necessário, não no mesmo

momento, mas em momentos sucessivos, gradualmente e à medida do que vocês chamam de seus dias.

***

Pergunta: você irá intervir então em várias ocasiões, para acender o Coração?

Isso será diferente para cada um de vocês, como eu falei, com relação às suas resistências e aos seus
apegos.

Isso irá depender também da possibilidade do encontro entre a Onda da Vida e a Vibração do Supramental, no
seu Templo cardíaco.

***



Pergunta: o Encontro entre a Onda da Vida e o Supramental é um pré-requisito para a sua
intervenção?

Como eu especifiquei, não.
Mas, evidentemente, se a Onda da Vida tiver nascido e percorrido este corpo, então, isso será facilitado.

***

Pergunta: a sua intervenção pode se manifestar pela sensação de ter alguma coisa que sai do
peito?

Sim.
A perfuração, de frente para trás, pode provocar múltiplas reações, múltiplas manifestações, mas o conjunto se

refere, é claro, ao peito.
Eu entendo por peito, o chacra do Coração, o chacra da Alma, o chacra do Espírito, o chacra do Fígado

(“foie”), o chacra do Baço (“rate”), assim como os circuitos Vibrais unindo e reunindo essas diferentes Portas e
Pontos (ndr: ver os esquemas abaixo).

***

Pergunta: para esta Comunhão, é possível se ajudar das mandalas com sete cristais, os “charoïtes”
(inosilicatos), que foi preconizado desde algum tempo?

Somente a consciência realiza o apelo mais puro, doravante.
Se, entretanto, existir, em vocês, o sentimento de ser ajudado por um processo Vibratório prévio, seja ele qual

for, então, façam isso.
Não unicamente para as pedras correspondentes à minha Radiância, mas para o conjunto do que lhes parecer

referente às elevações Vibratórias.
Mas lembrem-se de que o apelo à minha Presença não deve ser acompanhado de qualquer pedido.

***

Pergunta: a sensação de uma flecha transpassando a cabeça desde a orelha esquerda até a orelha
direita, poderia corresponder à sua Intervenção?

A chegada da minha Presença e da minha Radiância se faz pelo alto e pela esquerda do seu corpo, corpo
emprestado, eu os lembro disso, pelo canal do Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, chamado de

Canal Mariano.
Evidentemente, esse Canal está ligado diretamente ao Ponto IM acima da sua orelha e, é claro, ao Ponto IS,

situado do outro lado (ndr: ver os esquemas abaixo).
A minha Presença pode também ser percebida do seu lado esquerdo, quando ela chegar, como uma Presença

quente, quase física, referindo-se às suas percepções.
E isso assim será, devido mesmo ao desaparecimento, cada vez mais completo, das camadas isolantes.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Graça do Amor e da Verdade Eterna seja a nossa Dádiva comum.
Eu rendo Graças à sua Presença.
Eu rendo Graças aos seus apelos.
Eu rendo Graças à sua constância.

Permitam-me, além da minha Presença e da minha Radiância, viver, na sua companhia, a nossa Comunhão, de
Coração a Coração.

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celeste e nós nos rendemos a vocês.



Até breve.

... Comunhão ... 

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

 NDR:
Ponto KI-RIS-TI das costas: entre as omoplatas, no meio (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chacra do

Coração.
Chacra do Coração: sobre o eixo do esterno, entre os mamilos.

Chacra da alma: do lado direito do peito, uma largura de mão acima do mamilo, no nível do 2º espaço
intercostal.

Chacra do Espírito: do lado esquerdo do peito, uma largura de mão acima do mamilo, no nível do 2º espaço
intercostal.

Chacra do fígado: uma largura de mão sob o seio direito (Porta VISÃO).
Chacra do baço: uma largura de mão sob o seio esquerdo (Porta ATRAÇÃO). O chacra do baço sendo

elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente aqui.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
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************
ÁUDIO mp3

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7... 
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Liberdade, que o Fogo do Amor esteja presente.
Que as Graças se estendam.

Durante a minha última vinda, eu lhes anunciei que vocês podiam chamar por mim e que a minha Presença
seria efetiva à sua esquerda (do corpo).

Vários de vocês me acolheram e puderam verificar o Fogo da minha Presença, o Fogo do Amor.
No momento em que o Manto Azul da Graça completa o seu trabalho, liberando, sempre mais, a Terra e vocês
mesmos, eu me tenho pronto para cada um de vocês, assim como para a Terra, a fim de perfurar o último Véu

do seu Coração, pela minha Espada e pelo meu Fogo.
A partir do momento em que a Porta Estreita for vivida, eu perfuro o envelope do Coração, pela frente.

***

Vários de vocês perceberam, além da minha Presença e além do Canal Mariano, a flutuação intensa do Som
do Universo.

MIGUEL - 4 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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Isso traduz a aproximação da minha Presença em meio às Dimensões as mais densas deste sistema solar,
desta Terra e deste corpo no qual vocês estão.

A amplificação do Som, no Canal Mariano, assinala, para vocês, a proximidade do Apelo, a proximidade da
Crucificação, à qual eu trarei o impulso da Ressurreição, no mesmo tempo, no mesmo espaço.

***

A minha Presença e o meu Fogo do Amor vêm queimar o que deve sê-lo, prefigurando o Fogo do Céu assim
como o Fogo da Terra, preenchendo-os de Graças, de Bênçãos, de Vibrações, de Presenças, em meio ao

que vocês São.
Prestem atenção aos membros da Confederação Intergaláctica vindo chamá-los, desde já, pelo seu primeiro

nome, no Canal Mariano.
Porque isso é para vocês, a título individual, o Tempo da Liberdade.

O Fogo do Coração é então, para vocês, iminente.
A intensificação das Vibrações deste corpo, pela amplificação da Onda da Vida, pela finalização do Manto Azul

da Graça, no decorrer das três próximas e últimas sessões, verão a conclusão de um ciclo, permitindo a
realização do seu potencial, atualizar o que vocês São, dando-lhes a viver a capacidade para a deslocalização,

neste mundo como em qualquer mundo (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos:
Acolhimento do Manto Azul da Graça”) (*).

Isso irá traduzir, para vocês, de maneira efetiva, a Realidade e a Verdade da primeira onda ascensional,
liberando-os, definitivamente, dos Véus e dos grilhões que restam em vocês e sobre este mundo.

***

O instante do Apelo será, para vocês, o momento de constatar as outras Dimensões, o Absoluto, a Infinita
Presença e o Amor.

Vocês serão Liberados Viventes, nesta forma, propiciando-lhes trabalhar neste espaço tridimensional, como
em qualquer espaço.

A Liberdade será reencontrada.
Nós os aguardamos, como vocês nos aguardam, cada vez mais numerosos, cada vez mais felizes, cada vez

mais conscientes.
Muitos de vocês, vivendo este apelo, serão levados a viver reencontros prenunciando a Liberdade coletiva.

***

Assim como as Estrelas lhes falaram, a Humildade, a Simplicidade é a regra.
A Inteligência do Amor, o Fogo do Coração, irão trabalhar para suprir tudo o que for necessário e útil nesses

tempos.
Nós lhes pedimos, nós Arcanjos, assim como os Anciãos e as Estrelas (especificamente durante a finalização

do Manto Azul da Graça), para estarem presentes e alinhados nessas três próximas quintas-feiras da sua
semana, do seu tempo às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa], a fim de finalizar a

Crucificação e a Ressurreição (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos: Acolhimento do
Manto Azul da Graça”) (*), nas quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho.

***

Do mesmo modo que vocês foram os Ancoradores e os Semeadores da Luz, a partir do momento em que
vocês tiverem ouvido o seu primeiro nome, vocês serão os Libertadores da Terra.

Pela sua Presença, pela sua irradiação, pela sua qualidade de Humildade e de Simplicidade, irá emanar de
vocês, sem qualquer intenção, sem qualquer vontade, a natureza de quem vocês São: Filhos Ardentes do Sol,

KI-RIS-TI.
O Fogo do Coração irá emanar de vocês, paralelamente à Onda da Vida e às Partículas Adamantinas vindo

de Alcyone, criando, em vocês e ao redor de vocês, uma irradiação e uma qualidade de Amor Vibral
inexistente até agora, sobre este mundo.

***

A partir do momento em que vocês tiverem sido chamados, caberá a vocês realizar a última escolha,
consistindo em ser Amor.



Todo medo será esvaziado.
A sua Consciência, a sua lucidez, deverá se apoiar, cada vez mais fortemente, neste Abandono do Si onde o

Fogo do Coração realiza o que vocês São.
Nada há a fazer.

Há apenas que Ser.
A qualidade e o canto Vibratório, independente de todo mental, de toda emoção e de toda situação, serão o
seu guia infalível, para vocês como para nós, a fim de nos conectarmos, de ressoarmos em meio ao Amor.

***

Muitas modificações, em vocês e ao redor de vocês estarão operando.
Vão ao sentido da facilidade e ao sentido da facilitação.

Qualquer que seja a Presença à sua esquerda, ela será a garantia da autenticidade do que será para deixar
trabalhar nos seus locais de vida, nos seus espaços de Comunhão, entre vocês e KI-RISTI, entre vocês e

MARIA, entre vocês e todos nós, possibilitando-lhes (muito além de uma simples suposição), na realidade de
uma vivência com Consciência, comunicar-se conosco.

Muito além da simples Radiância da nossa Presença, diretamente de Coração a Coração, impulsionando para
vocês as diretrizes a realizar.

Lembrem-se de que vocês devem permanecer tranquilos, até o momento do seu Apelo, que irá prenunciar o
Apelo de MARIA sobre esta Terra.

As circunstâncias as mais adequadas à sua vida, à sua Consciência, tornar-se-ão cada vez mais evidentes
quanto ao que vocês São, quanto ao que nós somos, e quanto ao que nós realizamos para a Terra, para a

Liberdade, para o Amor.

***

Tudo, e absolutamente tudo, irá se desenrolar, na sua vida, de maneira cada vez mais leve.
Nenhuma sombra deste mundo poderá mais o que quer que seja a seu respeito.

Nenhum ser humano, ainda não chamado, poderá interferir, de alguma forma, com o que vocês São.
Isso não será uma decisão da sua parte, mas a ação da minha Presença e da sua dimensão KI-RIS-TI.

Vocês irão se tornar, portanto, sem qualquer ação e pelo seu campo Vibratório emanado, os Libertadores.
Isso não é um papel, isso não é uma função, isso não é uma missão, mas, sim, um estado de Ser novo,

enquanto KI-RIS-TI, Filhos Ardentes do Sol.

***

Vocês serão (ou vocês o são, para alguns de vocês) a prova viva da Ascensão em andamento, pondo fim aos
últimos Véus, permitindo-lhes ver, viver, ouvir, sentir, o conjunto das Dimensões, desde este corpo, ou desde o

seu corpo de Estado de Ser, ou desde algum Duplo.
A Alegria, a Felicidade, a Morada da Paz Suprema, serão a sua morada, dando-lhes a viver o que algumas

Estrelas lhes mostraram, durante sua passagem sobre a Terra, assim como em seus testemunhos.
Nenhuma ilusão, de onde quer que ela venha, poderá mais perturbar o que vocês São.

***

Conforme lhes foi dito, vigiem e orem: no sentido de um recolhimento e de um acolhimento.
Tentem se lembrar de que nada há a empreender, exceto o que o Fogo do Coração irá empreender em vocês.

A hora da Liberdade, a hora da Liberação, chegou.
Vocês são, ou vocês serão, os precursores, os Desbravadores da Liberdade.

A partir do momento em que vocês se Abandonarem, a Onda da Vida (se esse já não foi o caso) irá se
precipitar em vocês.

O Manto Azul da Graça irá ali se juntar, em sua Vibração, nas Portas ATRAÇÃO e VISÃO do seu peito,
focalizando a Consciência na Porta OD e na Estrela OD da cabeça, colocando em movimento, de maneira cada

vez mais perceptível, a Lemniscata Sagrada, desde o OD do peito, até o ER da cabeça (ndr: ver o esquema
abaixo).

***



A Vibração dos novos Corpos, IS e AL, da boca e do nariz, será para vocês a concretização da Fusão com o
Duplo, com o seu como com qualquer outro (ndr: ver o esquema abaixo).

Nesta alquimia, vocês serão integrados em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, abrindo
para vocês, então, o conjunto dos nossos espaços, o conjunto das nossas Presenças.

Vocês não poderão mais ignorar (porque, para vocês, os Véus terão desaparecido totalmente) a nossa
Presença, a nossa ação conjunta de Irradiação e de Amor, de Graça e de Verdade.

Vocês serão os Desbravadores da Liberação da Terra.

***

Vão ao sentido da facilidade, guiados pela Presença à sua esquerda, guiados pelo Duplo e pela sua
Consciência, onde nenhuma influência mental, pessoal ou interpessoal, poderá transgredir esta Liberdade.

A Vibração presente no seu Coração, assim como aquela da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça e do ponto
ER da cabeça, assim como a Vibração da Lemniscata, do lábio e do nariz, dar-lhes-ão o sentido de tudo o que

é para Ser.
Vocês não têm nada mais a empreender.

O tempo, o espaço, a Consciência, ser-lhes-ão dados para realizar o que vocês São.

***

O que eu expresso refere-se a um número que irá se tornar, a partir do final das três últimas sessões do Manto
Azul da Graça, cada vez mais evidente, cada vez mais fácil (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar /
Acompanhamentos: Acolhimento do Manto Azul da Graça” – as quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho) (*).

A sua Consciência de KI-RIS-TI irá anular todo mental, toda emoção, todo Véu pertencente a este mundo.
A Liberdade não será uma palavra em vão, mas realmente o estado de vocês.

A Morada da Paz Suprema irá torná-los inabaláveis, além de todo Alinhamento, além de toda Interioridade,
trazendo-lhes não somente a certeza, mas, muito mais, o aspecto definitivo da sua Liberdade.

***

Assim, enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, eu venho pedir a vocês para vigiar e orar, para
terem-se prontos a responder ao Apelo, de maneira incondicional e total.

Durante este período, além dos aspectos Vibratórios, além dos aspectos da Consciência, além do
estabelecimento no Absoluto, uma série de elementos, referentes ao que vocês São (muito além deste mundo,

muito além das suas encarnações), irá se reativar em vocês.
O esquecimento será concluído.

Vocês serão restituídos à Eternidade, sem que este corpo possa causar o menor problema, sem que esta vida
e o desenrolar sobre este mundo possam causar o menor problema.

Ter-se pronto, de maneira Abandonada, é viver a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, a ressonância e a
ativação do 11º e do 12º Corpo, do ponto ER da cabeça, durante estas três semanas.

Somente vocês mesmos, nos apegos restantes, nos medos restantes, seriam o único obstáculo para KI-RIS-
TI.

***

Se o Apelo individual não ocorrer para vocês, não fiquem ressentidos nem sintam culpa.
Isso será simplesmente um convite para olhar-se, para ver claramente, aí também, pela iluminação da Luz e
pela iluminação dos Desbravadores e dos Libertadores, o que pode fazer obstáculo a KI-RIS-TI, permitindo-

lhes, aí também, pela iluminação nova, reajustar-se, realinhar-se, tendo presente em vocês que além de ver os
medos e os apegos, a melhor maneira de viver isso é a Humildade de não ser mais nada sobre este mundo, a

fim de ser Tudo, na Verdade.

***

Para aqueles de vocês que forem chamados, nenhuma circunstância (social, societária, afetiva, profissional)
poderá causar problema porque a sua Consciência será Liberada, na totalidade, e nenhum obstáculo (nenhuma

pessoa, nenhum sistema) poderá restringir esta Liberdade.



Nós esperamos e nós contamos com que vocês sejam, a cada momento, cada vez mais numerosos a viver a
Liberdade.

Chamem por nós, peçam-nos simplesmente a nossa Presença e não se ocupem de nada mais.
Vivam o que a Luz lhes dá a viver, mesmo no plano o mais elementar e habitual.

A um dado momento, quando vocês tiverem sido chamados, tudo isso irá desaparecer sozinho.
Vocês não têm que decidir antecipar-se ao Apelo de maneira alguma, porque cada um está no seu justo lugar,

na sua justa função e na sua justa Vibração.
Não façam das minhas palavras uma atividade mental.

O Apelo será suficientemente claro, dando uma alteração da percepção deste mundo quanto às suas formas,
quanto ao que é visto, quanto aos sentidos que irão se modificar.
Vocês verão, pelos seus olhos, a trama do mundo dilacerar-se.

Enquanto isso não acontece, contentem-se em fazer o que vocês fazem habitualmente.
Somente as três últimas sessões do Manto Azul da Graça serão, para vocês, a oportunidade final de se
tornarem Livres, se tal for a sua escolha (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos:

Acolhimento do Manto Azul da Graça” – as quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho) (*).

***

As manifestações deste corpo, além daquelas que eu mencionei, poderão estar em evidência: alteração dos
sentidos, alteração das funções deste corpo, do sono, da alimentação, das relações uns com os outros.

Não deem qualquer ocupação a isso, se isso ocorrer.
Aguardem pacientemente o Apelo.

Vocês irão reconhecer.
Mais nenhuma dúvida poderá habitá-los.

***

Eu deixarei MARIA, em sua intervenção futura, completar os meus dizeres.
Vários de vocês, percebendo o Canal Mariano, a Onda da Vida, verão essas manifestações se tornarem mais

intensas, contribuindo para a deslocalização, para a multilocalização da sua Consciência.
Vocês não estarão mais apegados a este corpo.

Vocês não estarão mais apegados a nada deste mundo, mas o seu lugar é ainda sobre este mundo, como
Libertador.

***

Neste tempo, aqui e agora, trabalharemos juntos, pelo Manto Azul da Graça, que é também o meu Manto.
Pelo apelo que eu lanço à Terra, à sua Onda da Vida, pela ressonância da irradiação de Alcyone, trazida até

vocês por METATRON, juntos, Aqui e Agora, vivamos Shantinilaya.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Em Shantinilaya, que o Fogo do Amor, que o meu Fogo, seja o de vocês.
No espaço da Comunhão, Fusionemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Durante o desenrolar das três últimas sessões do Manto Azul da Graça, quaisquer que sejam as suas
percepções (presentes ou ausentes), bem como na Onda da Vida como nas Portas ATRAÇÃO e VISÃO ou

como no ponto OD, a sua Consciência será, de maneira facilitada, colocada sobre o nariz e o lábio, na
ressonância e na Vibração do 11º e do 12º Corpo.

O resto irá acontecer naturalmente.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.



Que o Fogo do Amor da minha Presença seja instalado.
Eu rendo Graças à nossa Comunhão e à sua Presença.

Bênção eterna.
Graça infinita à obra realizada.

Eu permaneço, em vocês, se vocês o desejarem, se vocês o puderem.
Até breve.
Até logo.

Fogo.
No andrógino.

IS e AL.
Eu dou Graças a vocês. 

____________

AS PORTAS VISÃO (vision) e ATRAÇÃO (attraction) DO PEITO
ATRAÇÃO: chacra do baço – uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço sendo elíptico, a

posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente, aqui).
VISÃO: chacra do fígado – uma largura de mão sob o seio direito.

____________

A PORTA ‘OD’ DA CABEÇA
01 (um) centímetro acima da raiz do couro cabeludo, na linha no meio da nuca.

____________

A LEMNISCATA SAGRADA
Desde o OD do peito: na ponta do esterno.

Até o ER da cabeça: na fontanela no topo da cabeça, no cruzamento da linha passando pela ponta das duas
orelhas e da linha passando pelo nariz e pelo occipital.

http://2.bp.blogspot.com/-_paO2FJVz6A/UXdQh0US6tI/AAAAAAAABNM/mSKkWg8kWG0/s1600/bibli_352+04jul12.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-o2GtAq0atic/UXdQTxdvNFI/AAAAAAAABNE/tEJBJ-FL1Q0/s1600/bibli_331+04jul12.jpg


____________

 ‘IS’ DA BOCA E ‘AL’ DO NARIZ
IS, sob o nariz, no sulco nasogeniano que une as partes esquerda e direita do lábio superior (11º Corpo).

AL, acima da bola da ponta do nariz, no limite da cartilagem (12º Corpo).

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

(*) – *Acolher o Manto Azul da Graça* [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1510

04 de julho de 2012
(Publicado em 04 de julho de 2012)

***

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

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-08-18.mp3 

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos da Luz, instalemo-nos na nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu me apresento a vocês, neste dia, enquanto Cristo MIGUEL, Regente do Logos Solar, para exprimir-lhes,
além das simples palavras que eu vou pronunciar, o que é o Fogo Celeste e a sua ação sobre o ser humano.
 Depois de terem passado três anos vivendo a Desconstrução, depois de terem escalado as nove Etapas,
depois de terem descoberto o sentido e a Essência do que vocês São, pela Vibração e pelo Absoluto, pela

Graça do Manto Azul, pela Transmutação deste corpo, hoje, o encontro com a sua Eternidade vai se
desenrolar.

O que chega é o Fogo Celeste.
O Fogo, assim como vocês puderam vivê-lo, como o Fogo do Coração, ou como talvez o vivam em diferentes

locais deste corpo humano, nada tem do fogo tal como vocês o veem sobre esta Terra.
O Fogo Celeste é Amor, o Fogo Celeste é Luz.

Ele vem permitir-lhes concluir o conjunto das suas Núpcias e restituí-los ao que vocês São antes desta
encarnação e dessas encarnações, antes mesmo da existência deste mundo e das suas diferentes formas de

vida.
O Fogo é um dos elementos primordiais portando e levando o Amor e a Luz, no seu sentido Vibral, no seu

sentido Absoluto.
Os Elementos, soltados e lançados, na superfície deste mundo, refletiram a possibilidade de fusionar de novo

o que vocês São, na Eternidade, com a sua consciência humana.

***

Esse Fogo Celeste é proveniente do que vocês nomeiam o Sol Central da galáxia, e onde este Sistema Solar
será alinhado dentro de pouco tempo.

Vários elementos (dados por nós mesmos, pelos Anciãos e pelas Estrelas) prepararam vocês, de diversos

MIGUEL - 18 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-08-18.mp3
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modos, para viver o que está chegando.
O Fogo Celeste vem queimar não a vida, mas a ilusão deste mundo, o Efêmero deste mundo.

A Luz (não aquela que vocês percebem com os seus olhos, mas a Luz do Coração e da Eternidade) é um
Fogo devorador, consumindo todas as sombras e deixando persistir apenas a Eternidade e o Absoluto.

Trata-se da fase final da Liberação deste Sistema Solar, na sua totalidade, conectando-o de novo com a Fonte,
com o seu Sol Central de origem, assim como com vocês.

***

O conjunto do que devia ser preparado e realizado o foi.
E o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres rende Graças, ainda uma vez, pela sua ação,

pela sua obra, pelo seu trabalho.
O que está chegando, visível aos olhos de todos, sensível a cada corpo humano, corresponde à Liberação

total da Consciência Unitária, assim como do Absoluto.
Somente aquele que persiste, no nível dos seus Irmãos e Irmãs, ignorando a Luz, poderá ali ver outra coisa

que a Luz.
Esse Fogo é Amor e exclusivamente Amor.

Ele vem suprir a privação do Éter à qual a consciência humana foi submetida desde várias dezenas de milhares
de anos.

As datas lhes foram dadas por vários povos primitivos (ao seu ver), por várias povos antigos, por vários
monumentos, assim como pelos profetas entre os mais esclarecidos (muito pouco numerosos), tendo

apreendido o sentido do Fogo Celeste no ser humano.
Trata-se de uma regeneração total da Humanidade, do Sistema Solar de Urântia no qual vocês estão.

A ação desse Fogo não necessita, da sua parte, de qualquer intervenção, de qualquer trabalho, porque isso é
completamente natural e não necessita mais de qualquer ação da parte de vocês.

Somente a Paz, a Tranquilidade, a Alegria são os elementos importantes para acolher “aquele que vem como
um ladrão na noite”, acompanhado de uma série de elementos, Celestes e Terrestres.

O Fogo vem Despertar e Liberar, pela Graça do Amor, o que já foi liberado, sobre a Terra como no Sol.

***

Resta, portanto, a vocês, Liberar vocês mesmos, não pelo seu feito, mas sim pela aquiescência à sua
Eternidade.

Muitos de vocês, desde algum tempo (quer seja desde as Núpcias Celestes ou, mais recentemente, desde a
Liberação da Terra e da Onda da Vida), vivem e sentem as primícias desta chegada.

O alinhamento galáctico, que vai ocorrer no final do seu ano, irá permitir esta Liberação efetiva, total,
irremediável, definitiva e irrefutável.

Não pode existir qualquer medo, qualquer apreensão, para aquele que cultivou, nele, a sua Consciência
Ilimitada e que apreendeu o sentido da Luz Vibral que lhes foi retransmitida desde o Sol Central desta galáxia,

desde 18 de agosto de 1984.
Hoje, este ciclo termina.

A preparação foi difícil, o trabalho foi eficaz, agora tudo está terminado.
O melhor da sua preparação consiste então em viver, desde já, a instalação, rápida e fugaz, em meio ao seu

próprio Choque da Humanidade, a título individual.

***

O apelo da Luz, pelas nossas Presenças ao lado de vocês, vai se amplificar.
Os sinais, Celestes e Terrestres, antecipam e anunciam o Fogo: os Sons do Céu e da Terra, a Presença da

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres em seus Céus.
Isso não pede, ainda uma vez, da sua parte, nada mais senão a Paz, a Alegria e a Serenidade.

 As primícias, vivenciadas por muitos de vocês neste corpo humano (que isso seja o que poderíamos nomear
a obliteração da consciência ordinária, as manifestações Vibrais da Luz, os momentos de ausência à sua
consciência ordinária), mesmo se, por enquanto, não os levaram a viver o estado final nomeado Absoluto,

estejam certos, irão levá-los a vivê-lo, quando chegar a hora.
Esta preparação, além de qualquer Alinhamento, além de qualquer meditação, visa fazer transcender e

desaparecer os últimos elementos de apego ao que é nomeado Efêmero da sua condição mortal.

***



O que chega é uma regeneração.
O que chega é o seu Renascimento, a sua Ressurreição, nas Dimensões Unificadas.

Os sintomas vivenciados pelos seus corpos, quaisquer que sejam, não são nada mais senão elementos
participando da sua Liberação final.

Nada há a preparar, na medida em que o trabalho que vocês realizaram, enquanto Ancoradores e Semeadores
da Luz, encurtou o tempo da Tribulação à sua mais simples expressão.

Onde vocês estiverem sobre a superfície desta Terra, as últimas barreiras, de medo, de descrença ou de
crença, caem umas após as outras.

Se vocês ficarem atentos ao que acontece, em vocês, neste corpo humano efêmero no qual vocês estão, quer
seja através das suas experiências, múltiplas e variadas, apenas faz uma única coisa: é levá-los à Morada da

Paz Suprema.
Somente os elementos de resistência ao Desconhecido (para aqueles que não são Absoluto) podem provocar,

neste corpo perecível, interrogações e dúvidas.
Não deem qualquer chance a essas interrogações e a essas dúvidas.

Quaisquer que sejam as gesticulações daqueles dos seus Irmãos e Irmãs, em pânico pela ação da Luz,
mantendo o seu efêmero, isso não deve, em caso algum, alterar ou atrair a sua atenção.

Da sua qualidade de Paz, da sua qualidade de Alegria e de aceitação, irá resultar a facilidade da sua Ascensão,
sejam quais forem as modalidades.

O que quer que se torne este corpo, ele será espiritualizado e irá lhes permitir, qualquer que seja o mecanismo,
serem Livres.

***

O que acontece em vocês acontece sobre este mundo.
Os Elementos nomeados Cavaleiros do Apocalipse, liberados sobre esta Terra, hoje, liberam-se em vocês,

aumentando as suas próprias percepções, as suas próprias experiências e os seus próprios estados.
A observação dos Elementos, na superfície desta Terra, quaisquer que sejam os nomes que vocês

empregarem à sua manifestação (que isso seja o calor, que isso seja a água, que isso seja os tremores da
Terra, que isso seja os vulcões), é apenas a antecipação do Fogo Celeste.

Onde vocês estiverem, onde vocês se situarem, nenhuma ação nefasta desses Cavaleiros poderá atingi-los a
partir do momento em que vocês soltarem, a partir do momento em que vocês se abandonarem à Luz, aos

Elementos e ao Fogo.
O Fogo nada destrói.

Ao contrário e ao inverso do que vocês observam durante as manifestações do fogo, com os seus olhos de
carne, sobre o que vive sobre a Terra, como os vegetais, no momento atual, não terão absolutamente os

mesmos efeitos sobre vocês.
Gradualmente e à medida da antecipação desse Fogo Celeste, pela ativação do fogo elementar da Terra, em

vocês, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a leveza, a facilidade e um sentimento de Paz crescente.
Se esta Paz não aumentar, isso os convida a olhar as resistências presentes em vocês e olhá-las, do mesmo

modo, de maneira natural.
O Fogo é transmutação e transubstanciação.

***

A abertura, pelo Arcanjo METATRON, há um ano, do impulso KI-RIS-TI, no nível da Porta KI-RIS-TI, a abertura
da Porta OD realizada pela ação do Manto Azul da Graça, tornam possível esta transubstanciação, sem

qualquer dificuldade.
Somente as resistências, inscritas em meio à personalidade, da sua história individual ou coletiva, podem

representar um obstáculo, menor, a esta Ascensão.
Não existe qualquer elemento, qualquer possibilidade, de fugir do Fogo Celeste.

Ninguém pode ali escapar porque o conjunto da Terra está Liberado.
Somente a vivência deste período, começando neste dia e acompanhando vocês até o alinhamento galáctico,

pode ver, em vocês, manifestar-se os elementos de resistência, de medo ou de apreensão.
Não existe outro modo senão observar o que acontece, sem ali tomar parte, de nenhuma maneira.

Aqueles de vocês tendo realizado o Abandono do Si, manifestado pelo impulso da Onda da Vida saindo de
novo pela cabeça, não poderão ser afetados de maneira alguma.

Se vocês aceitarem, por sua vez, para aqueles que não são ainda Absolutos, realizar isso, agora, nada irá
sobrar das suas preocupações, das suas memórias, das suas interrogações ou das suas dúvidas.



***

A Inteligência da Luz, e mais especificamente do Fogo Celeste, é tal que nada existe, em meio a este corpo
humano, como em sua consciência limitada, ou da presença do Si, que possa apreender o escopo do que se

desenrola.
Somente a ausência da procura por explicações, somente o contato com a natureza, o contato com a sua

Natureza profunda (em meditação ou outro), é capaz de dar-lhes a plena satisfação, a plena explicação, além
de todo mental, do que é para viver.

Nenhuma data deve ser buscada, porque isso pode representar, para vocês, a título individual, cada momento
dos dias, das semanas e dos meses até o final deste ano.

Existe, é claro, uma série de elementos de preservação até o momento desejável, ou desejado para vocês,
que não depende de nenhum modo de vocês.
Esses elementos são da lógica pura e simples.

A ação dos Cavaleiros sobre esta Terra desencadeia, neste momento, como talvez vocês o observem,
modificações importantes da consciência humana, que vão da perturbação mais total, à Paz mais total.

Os mares, os vulcões, as terras e os ares se revelam e irão se revelar cada vez mais, evidentemente, qualquer
que seja o olhar que vocês levarem, qualquer que seja a consciência que vocês tiverem, qualquer que seja a

sua concordância ou não.

***

O Fogo Celeste é Amor.
Ele estritamente nada mais é do que isso.

Este Amor não apresenta qualquer medida, qualquer analogia com o que vocês poderiam nomear o amor, no
sentido humano.

O que chega representa, para vocês que talvez não sejam ainda Absoluto, o Desconhecido mais total.
A humanidade será batizada pelo Fogo Celeste, Fogo da Liberdade e da Liberação.

Eu irei acompanhar isso, visíveis aos seus olhos, pela chegada de elementos nomeados meteoritos e
cometas.

Eu irei anunciar assim (além da minha Presença ao seu lado esquerdo), no céu, aos olhos de todos, os
elementos chegando sobre esta Terra.

Lembrem-se, naqueles momentos, e mesmo desde agora, de que o que chega é o Amor e a Liberdade mais
total, mais inconcebível para o mental humano, para a razão e para o intelecto.

Existe uma parte de vocês que já sabe disso, além deste corpo humano, mas inscrito neste corpo humano.
Esta parte corresponde ao que vocês nomeiam (e o que foi nomeado, em alguns ensinamentos) o Fogo

da Kundalini, o Fogo do Coração, hoje chamado de Fogo do Éter.
As partículas Adamantinas, em quantidade sempre mais considerável, irão desencadear, sobre a sua pele,

mecanismos de percepções inéditos cada vez mais intensos.
Ao aceitar esse processo, por adiantamento e por antecipação, vocês irão constatar, por vocês mesmos, o

efeito sobre a sua consciência, o efeito sobre o que vocês São, na Eternidade, que vocês irão encontrar dessa
forma de maneira quase definitiva.

Mais nada deste mundo poderá atingi-los, mais nada de limitado deste corpo humano poderá alterar o que
vocês São além da ilusão.

A única preparação consiste, portanto, em observar o que pode resistir, o que pode se opor, em vocês como
no exterior.

Naquele momento, é necessário e indispensável simplesmente observar e seguir o que eu nomearia as linhas
de menor resistência, as linhas de facilidade, quanto aos seus deslocamentos, quanto aos seus movimentos,

neste corpo como sobre esta Terra.
Os sinais, manifestados à sua consciência, durante as suas noites, durante as suas meditações, os contatos,

cada vez mais prementes, pelo Canal Mariano, com vocês, irão se tornar cada vez mais flagrantes.
Os sinais do céu serão também cada vez mais evidentes, fazendo com que a certo momento, ninguém poderá

mais ignorar, mesmo se o negar, o que está prestes a acontecer.

***

Eu os convido, portanto, a cultivar ainda mais a sua Paz Interior, lembrando-os, assim, em outros termos, do
que lhes disseram vários intervenientes: vocês não São nem os seus medos, nem as suas dúvidas, nem este

corpo, nem esta carne, nem esta consciência.
Aceitar isso é já um enorme passo à frente para encontrar a essência do que vocês São.

Não existe qualquer outro modo e qualquer alternativa senão viver isso.



Eu desejo que vocês vivam em Paz, em Comunhão, em Fusão, em Dissolução.
O Amor está à sua porta.

Ele vem bater à sua porta, perguntando-lhes simplesmente: “você quer me seguir?”, “você quer ser o que você
É?”.

Como MARIA, guardiã das chaves do Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, ela mesma, no momento que está
chegando, durante as oposições mais intensas e mais formais, de resistências manifestadas pelos seus

Irmãos e Irmãs se recusando a deixar o Efêmero, virá anunciá-lo a vocês.
Daqui até lá, contentem-se em levar a sua vida, em aliviar o que deve sê-lo, e em particular no nível da sua

cabeça, no nível do seu mental, no nível do seu raciocínio, no nível do seu intelecto.

***

Eu lhes reitero que vocês não têm qualquer meio intelectual, qualquer meio mental, de compreender e de
apreender o que está chegando, de jeito algum senão vivendo-o pela experiência deste corpo, desta carne e

da sua vida.
Para isso, como lhes disse uma das Estrelas, vão para a natureza.

A partir do momento em que alguns dos seus sonhos, ou a partir do momento em que MARIA tiver chamado
vocês, individual ou coletivamente, assegurem-se de seguir o que lhes dizem os seus sonhos, o que lhes diz
MARIA ou o que lhes dizem os seres espirituais das Dimensões Unificadas, manifestando-se no seu Canal

Mariano, do lado esquerdo e no alto.
Eu quero dizer deste modo que, assim que vocês perceberem uma Presença no alto e ao seu lado esquerdo,

na sua bochecha esquerda e sobre o seu ombro esquerdo, vocês devem prestar atenção ao significado do
que vocês irão ouvir, ao significado do que vocês irão perceber, ao significado do que vocês irão ver.
Será conveniente então acatar, na totalidade, as informações individuais que serão entregues a vocês.

Essa será, para vocês, a melhor das preparações para o Fogo Celeste.
Não há outra.

***

Assim, portanto, eis os elementos formais que enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, enquanto
Logos Solar, CRISTO / MIGUEL, me foram dados para entregar a vocês.

Eu nada tenho a acrescentar ao que eu acabo de falar, exceto propor-lhes viver um momento de Comunhão.
Eu voltarei, quanto a mim, a me expressar, exatamente, uma semana antes do dia em que a Terra decidiu

comemorar o meu dia [dia de MIGUEL: 29 de setembro].
Naquele momento, e vocês o terão constatado por vocês mesmos, a totalidade da situação terá mudado.

Vivamos um momento de Comunhão e eu marco então um encontro formal a fim de que vivamos uma
Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 – hora de

Brasília; 21h00 – hora de Lisboa].
Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer comentário, nem qualquer palavra da minha parte.

Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta para a humanidade, assim como para cada um de
vocês, com a minha Presença.

***

Neste momento, vivamos uma Comunhão em meio ao Amor.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

No Amor e pelo Amor, na Liberdade e pela Liberdade, comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vão em Paz, porque vocês são a Paz.
Até breve.

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

Os horários indicados correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage Horaire



(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir a sua hora local.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article436c.html

18 de agosto de 2012
(Publicado em 19 de agosto de 2012)

***
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************
ÁUDIO mp3

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes e eu rendo Graças à sua Presença.

Eu venho aplicar, no seu Canal, o Selo da Aliança do Fogo, Aliança do Céu e da Terra.
Neste instante.

Eu venho lhes revelar, em vocês, e no exterior de vocês, onde vocês estiverem sobre este mundo, o Selo
desta Aliança, visível nos seus Céus, e marcado em vocês.

Chamando-os a se Unirem e a se Reunirem à minha Presença, assim como à MARIA, em cada Alinhamento ao
qual serão convidados pelas Estrelas que agenciam o Manto Azul da Graça.

Estabeleçamos, em nós, esse Selo.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes e eu me estabeleço, em vocês, no Silêncio das

nossas Presenças.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

 (ndr: segue-se um espaço de silêncio Vibratório, durante cerca de 42 minutos)
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Assim é aplicado, em vocês, o Selo da Aliança do Fogo, completando e concluindo a Nova Aliança.
Colocando, na Terra, o Fogo do Céu.

Selo realizando o ato de Liberação da Terra e de vocês.
Eu lhes digo então até às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], todas as noites, assim

como nos momentos em que vocês chamarem por mim.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, ao serviço do UM.

Na Graça e no Amor.
Eu lhes digo até amanhã. 

MIGUEL - 22 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120922_-_MIKAEL.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-NVTHuu9jxy4/UF8rijuNStI/AAAAAAAAFPY/PsJ1qN64FwQ/s1600/545299_2452957379088_1473039284_n.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


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

NDR:
Os detalhes das novas modalidades de Alinhamento foram desenvolvidos durante a intervenção de MARIA de

22 de setembro de 2012 e inseridos na coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1).

***

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1620

22 de setembro de 2012
(Publicado em 23 de setembro de 2012)

***
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************
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************
ÁUDIO mp3

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos de Luz e Sementes de Estrelas, Libertadores da Terra, comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu venho, neste dia, dar-lhes uma série de elementos referentes à Terra, referentes ao que vocês são e ao
desenrolar da minha vinda.

Esta etapa da minha vinda irá se traduzir, sobre a Terra como em vocês, pelo despertar de KI-RIS-TI.
O Fogo da minha Presença, no seu canal, a partir desta noite, no seu Alinhamento, e durante quinze dias do

seu tempo, virá substituir ou se sobrepor à presença das Estrelas e dos Anciãos (que lhes são habituais) a fim
de colocar o Fogo do Amor e da Verdade.

Restituindo-os à sua Eternidade, perceptível neste corpo, enquanto KI-RIS-TI Filhos Ardentes do Sol,
reencontrando o seu ardor, reencontrando a sua confiança, reencontrando a Eternidade.

***

Minha vinda no Céu (no seu Céu como naquele do Sol) traduz-se pela minha chegada, no Céu de vocês.
Vindo marcar, com o ferro quente da Beatitude, o seu Coração.

Vindo atapetar, pela Radiação do Ultravioleta, o Canal Mariano (individual e coletivo), favorecendo a Fusão da
Nova Aliança (nova Tri-Unidade na Unidade).
Atualizando, em vocês, o Fogo da Verdade.

Levando-os a descobrir a potência de CRISTO / MIGUEL, nascendo no seu Templo Interior.

MIGUEL - 17 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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***

Eu serei, durante este período de quinze dias (ndr: de 17 a 31 de outubro), a Espada que vem cortar, a Espada
que vem revelar (se isso ainda não ocorreu) as últimas camadas isolantes deste sistema e do seu Coração.

Vindo realizar ou completar a ação do SENHOR METATRON, no seu Coração, abrindo o pericárdio.
Forrando o Canal Mariano do meu Fogo.

Levando-os a sobrepor a antiga vida e a Nova Vida, a antiga Terra e a nova Terra.
Alguns de vocês irão descobrir, durante este Fogo, o sentido da sua Presença, a origem da sua Linhagem, a
sua Origem Estelar, a visão cada vez mais clara das interações Dimensionais atuando, em vocês, como sobre

a Terra.
Eu venho dar o último toque no antigo, permitindo ao Anjo da Presença (Arcanjo URIEL) concluir a sua tarefa e
a sua obra, em vocês e sobre a Terra, levando-os a viver (se isso já não ocorreu) a Paz e o Fogo, o Amor e a

Verdade.
A cada Alinhamento coletivo, eu vou acrescentar, todos os dias, a minha potência e a minha irradiação no Canal

Mariano coletivo, trazendo-lhes a leveza e a facilitação para desenvolver o Coração Ascensional, abrindo-os
para a percepção (clara e consciente e lúcida) da Eternidade, para a Terra como em vocês (ndr: Alinhamento

das 19 horas (hora francesa), apresentado, em particular, na coluna “Protocolos prioritários” (1)).
Os sinais eloquentes, anunciados desde muito tempo, irão se exibir sob os seus olhos, mas, sobretudo, serão

vividos no seu coração, em um Fogo a nada parecido.
A Eternidade se estabelece.

A Eternidade se instala neste corpo planetário como neste corpo efêmero veículo do efêmero, Templo da
Eternidade.

***

Eu os convido então a chamar por mim, durante o Alinhamento coletivo, a fim de viver a Presença, a Radiância
e a Radiância do Sol, do Logos Solar, de CRISTO MIGUEL.

Tornando-se, vocês mesmos, os Filhos Ardentes do Sol, nos seus corpos de Eternidade respectivos e
revelados.

O reino da limitação, depois da sua desconstrução, deve ver, agora, chegar o seu desaparecimento total.
A eliminação, pelos Guias Azuis de Sírius, das últimas Linhas de Predação da Terra, permite à ressonância

cristalina do núcleo da Terra se estabelecer na superfície desta Terra cujo volume vai mudar.
Os sinais planetários e solares, os sinais dos seus centros e rodas de energia, serão marcados pelo meu

Fogo, aquele da Verdade e da Espada que corta.

***

Vocês são convidados (onde estiverem, onde vocês estiverem na descoberta da sua Eternidade) a
conectarem-se, pela Vibração, pela Luz e pelo Coração, uns aos outros.

O conjunto da sua Presença, unida, reunida à minha Presença, no Fogo da Liberdade.
O tempo da renovação, o tempo da nova Terra, chegou.

A Ascensão da Terra (tendo respondido “sim” ao seu impulso, e ao impulso do Sol e d’A FONTE) torna
possível o desenrolar que está em curso.

Ver com o Coração, na Consciência Unificada ou na revelação do Absoluto, far-se-á com evidência e força.

***

Eu os convido então aos nossos encontros a fim de preparar o caminho e o terreno para a ação do Anjo
URIEL, vindo completar o impulso Metatrônico efetuado na Porta KI-RIS-TI.

Estejam Presentes, com convicção, com Amor, e com Humildade, a este Fogo do Logos Solar.
Minha Presença, nos seus céus, tornar-se-á cada vez mais eloquente e surpreendente, vindo romper o que
resta de camadas isolantes na Terra, permitindo o fim da falsificação ligada às forças de confinamento, e se

traduzindo pela inclinação do eixo terrestre retornado ao seu normal.
Uma faixa da vida desaparece, enquanto aparece, simultaneamente, uma outra faixa de frequência de Vida:

Livre, Autônoma, Luminosa.
Eu os convido então a me chamar, durante o Alinhamento coletivo, a fim de estabilizarmos, juntos, a Vibração

KI-RIS-TI (Porta das costas), entrando em ressonância com a Porta Estreita, com o Coração e com a sua
Irradiação enquanto Filhos Ardentes do Sol.



***

Vocês são então convidados a Viver.
Vocês são então convidados à Alegria.

O Coração, e o conjunto das suas estruturas Vibratórias, vivem e irão viver uma amplificação a nada parecido,
ressoando, em vocês, e trazendo a Paz.

Eu não vim Chamá-los: esse é o papel de MARIA ou de uma das Estrelas ou de um dos Anciãos.
Eu vim forjá-los, na sua Eternidade, pelo Fogo do Amor e da Verdade.

Neste espaço e neste lugar, precisamente entre a Nova Terra e a Antiga Terra, eu faço propagar o Fogo, e eu
chamo os Quatro Querubim ou Hayoth Ha Kodesh, vindo revelar-lhes a sua natureza, ígnea e infinita

(introduzindo e antecedendo nossas quatorze reuniões a acontecer todas as noites, às 19 horas (hora
francesa), neste país), um após o outro: Cavaleiro do Ar, Cavaleiro da Água, Cavaleiro da Terra, Cavaleiro do

Fogo, reunindo o Éter, agora.

***

Eu saúdo, em vocês, enfim, a bravura e a coragem de vocês estarem voltados para a Verdade, de terem
ousado Ser além de todo parecer e de toda ilusão.

Eu sou MIGUEL, Arcanjo, vindo em vocês (portador do Fogo Solar, da Radiação Ultravioleta), para a Revelação
Terminal.

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Nós rendemos a vocês na Alegria e na Paz.

Eu irei permanecer em vocês, completando assim a Liberação deste mundo da influência de predação do
arconte Yaldébaoth.

Filhos Ardentes do Sol, estabeleçam-se.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu abençoo, em vocês, o Fogo da Luz. 

Até logo, e até as 19 horas, todos os dias, durante 14 dias. 

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

NDR 1
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir o seu horário local.

NDR 2
PORTA KI-RIS-TI das costas: entre as omoplatas, à meia altura (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chakra do

Coração.

  
***
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1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de outubro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/... 

***
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -
Setembro, mês da Festa de MIGUEL

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-11-02.mp3

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos da Lei do Um, que o Amor seja enfim a única e exclusiva Verdade deste mundo.

Assim terminou, sobre esta Terra, a obra de Liberação empreendida desde tanto tempo.
O tempo chegou de viver o que vocês São, desprovidos de todo Véu, de toda ignorância e de toda ilusão.

 URIEL, Arcanjo da Presença, encarrega-se do tempo desta Última Hora a fim de favorecer o reconhecimento,
total e final, do que vocês São.

Ele intervém e irá intervir, acompanhado dos quatro Cavaleiros, em vocês, em cada um e em cada parcela
deste sistema solar.

O tempo é para os seus Reencontros e os nossos Reencontros.
Celebração da Alegria, celebração da Paz e celebração do Amor.

Há apenas para cada um de vocês festejar os seus próprios Reencontros conosco.
O tempo da Terra é o tempo da Liberdade e da sua Ascensão.

*** 

MIGUEL - 02 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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A modificação de agenciamento dos Céus e da Terra toma um novo rumo, permitindo-lhes perceber e verificar
o conjunto dos Elementos da Liberação em ação.

Inúmeras Presenças, nos seus Céus como em vocês, vêm festejar o retorno da Eternidade e da sua Verdade.
Esses tempos particulares são, realmente, tempos de Alegria, para aquele e aquela que está aberto à Verdade

e que aquiesce à Verdade.
Um novo Éter aparece sobre a Terra.

A consciência Una se revela, na totalidade, a fim de que ninguém possa ignorar o que se desenrola sobre a
Terra.

Esse Tempo é um tempo privilegiado de Paz, um tempo privilegiado de Alegria, no curso do qual o que pode
restar de último Véu e de última alteração será redirecionado e colocado em ordem.

A ação dos Céus e a ação da Terra tornam-se sincrônicas, a fim de realizar o Alfa e o Ômega, no seu corpo
como na sua consciência.

De cima embaixo e de baixo para cima, a Luz Vibral irá varrê-los, irá fazer resplandecê-los, forjados na Luz do
Amor onde nenhuma sombra pode ser colocada.

Esse tempo terminou, dali onde nós estamos.
Ele termina, daí onde vocês estão.

O tempo global desta última realização depende, unicamente, não mais da Terra e do Céu, não mais de vocês,
mas simplesmente do que é encontrado na progressão da Luz, no estabelecimento do seu reino, sobre esta

Terra.
As forças predatórias apenas têm, doravante, muito poucos meios à sua disposição para frear e resistir ao que

está aí.
Elas apenas podem contar, doravante, com um componente da humanidade nomeado o medo.

*** 

A Paz, tal como ela se estabelece, em vocês, de maneira nova, e amplificada pela ação dos Elementos e dos
Cavaleiros, permite-lhes (e irá permitir-lhes, cada vez mais) não serem afetados, de maneira alguma, por um

elemento de medo.
Do mesmo modo, estar em Paz, para vocês, irá aniquilar o medo ao seu redor.

As circunstâncias da Terra, nos Céus como sobre a Terra, tornar-se-ão cada vez mais eloquentes, visíveis e
concretas.

Beneficiem-se desse tempo, da Presença e da Radiância do Anjo URIEL para aperfeiçoar e concluir o que
está para terminar, em vocês.

Esta realização necessita de Paz, de Transparência e de Humildade.
A ação da Luz, sobre a Terra como nos Céus, em seus diferentes componentes, em suas diferentes Forças,

em seus diferentes participantes e oficiantes, vem mostrar-lhes, vem viver, os Reencontros com vocês.
Independentemente da maneira que vocês forem Chamados (pelos Elementos ou pelas Consciências dos

Mundos Livres), vocês poderão tecer as Ressonâncias de Liberdade que vão, por sua vez, aumentar a sua Paz
e a Paz.

As desordens deste mundo apenas terão um tempo, como vocês o sabem, extremamente curto, doravante.
Independentemente da intensidade dos mecanismos elementares para trabalhar, em vocês como ao redor de
vocês, lembrem-se de que a Paz está aí, de que o Anjo da Presença e o Anjo da Passagem, em ação, dá-lhes
a capacidade, real e objetiva, para viver esta Paz, para manifestá-la e para irradiá-la (ndr: o Arcanjo URIEL que

nos acompanha especialmente durante este mês de novembro).
Desde o início deste mês que começou, até o Anúncio de MARIA, observem o que acontece, neste corpo e

nesta consciência, observem (porque isso será flagrante) o sentido das suas modificações, o sentido das suas
percepções, a realidade do conjunto dos processos Vibrais, assim como a realidade das outras Dimensões.

***

Dessa maneira, então, enquanto CRISTO / MIGUEL, Regente do Logos Solar, eu deixo, doravante, o Sol
trabalhar, em sintonia com os outros eventos celestes, no seu Coração, pelo Fogo Micaélico e pelo Impulso
Metatrônico, cujo resultado, em meio ao seu Templo é ter realizado (como vocês irão constatá-lo, cada vez

mais facilmente) o estado KI-RIS-TI.
Onde estiver a localização da sua consciência (onde estiver a verdade da sua vivência), ela irá levar

inevitavelmente a algo bem mais agradável, bem mais bonito, bem mais tangível e Luminoso do que o que
vocês vivenciaram na verdade relativa da sua vida.

Não se esqueçam, tampouco, de que a ação coletiva que foi empreendida, na segunda quinzena do seu mês
de outubro, colhe os seus frutos e me permite também responder ao seu Apelo, se tal for o seu desejo.

*** 

Cada vez mais, a ação elementar dos Cavaleiros, em vocês, irá traduzir-se por uma colocação em ressonância



especial, para cada Elemento, com os Arcanjos, os Anciãos e as Estrelas correspondentes.
O fenômeno que vocês poderiam chamar de “sobreposição” das Presenças, ao seu lado e em vocês,

podendo parecer-lhes desconcertante, durante os primeiros Contatos, tornar-se-á, para vocês, um hábito
multidimensional.

O conjunto das Presenças e o conjunto do Éter novo da Terra entram em manifestação, cada vez mais
concretamente, segundo o seu ponto de vista, doravante.

Não se esqueçam de que o conjunto desses Contatos, desses Reencontros e dessas Ressonâncias não tem
o objetivo de partilhar palavras simples, mas sim o de partilhar o Espaço da consciência Vibral, fornecendo-lhes

sempre mais Paz, sempre mais certeza, sempre mais evidência.
O conjunto das estruturas que deviam ser colocadas em prática desde a instalação da Nova Aliança (há mais

de dois anos) está, doravante, concluído.
Que isso seja a Liberação da Terra, o desaparecimento das Linhas de Predação da Terra, que isso seja a

ativação do conjunto das estruturas Vibrais possíveis para cada um de vocês, isso terminou.
Resta agora finalizar o conjunto dessas ações, em vocês como para o Mundo, na sua globalidade (no sentido

deste sistema solar).

*** 

O conjunto dos preparativos ou das facilitações possíveis foi-lhes comunicado, integralmente, nesses últimos
dias.

O conjunto das informações, desde as Núpcias Celestes, foi-lhes comunicado.
Doravante, a maioria das intervenções será destinada a acompanharem mais de perto o que se desenrola

sobre a Terra.  
De qualquer modo, vocês irão constatar, bem depressa (por vocês mesmos, na sua carne e na sua

consciência), a simultaneidade, a sincronia da ação dos Elementos, sobre a Terra, como neste corpo e nesta
consciência.

Isso será evidente e isso, sobretudo, irá se refletir pela ampliação da sua consciência e da Paz.
Cabe a vocês correlacionar, nos momentos em que os Elementos chamarem por vocês, as Presenças que se

têm ao seu lado, não tanto para dialogar, mas para viver a quintessência Vibratória.
Existe, de fato, uma Ressonância entre cada Elemento e cada Arcanjo, entre cada Elemento e cada uma das
Estrelas e, do mesmo modo, para os Anciãos (ndr: vocês irão encontrar as relações entre os elementos e as

Estrelas no protocolo "12 Estrelas de Maria" (1)).
Os Anciãos e as Estrelas, reunidos em Conclave, uniram o seu Sopro, a sua Consciência e a sua Vibração, a

fim de permitir a ação elementar, mais próximo do que o necessário, sobre esta Terra.
Vocês irão notar, gradualmente e à medida dos seus Contatos, durante esses Reencontros, tanto com um
Arcanjo como com uma Estrela, um Ancião ou algum membro da Confederação Intergaláctica dos Mundos

Livres (visíveis nos seus Céus como ao lado de vocês, à noite).
Os últimos Véus são, então, removidos.

Isso é responsável pela justaposição e pela sobreposição da sua Dimensão e das Dimensões Unificadas e
Livres.

*** 

Assim terminou um ciclo permitindo a saída de todos os ciclos do conjunto deste Sistema Solar.
Enquanto CRISTO / MIGUEL, permitam-me agradecer-lhes pela ação realizada.

O resultado, como vocês observaram, durante esses anos, está além de qualquer expectativa, pelo número de
consciências Acordadas, Despertas e Liberadas.

Cada vez mais, as informações necessárias irão chegar até vocês, individualmente, pois elas serão cada vez
mais adaptadas às sintonias e às sincronias das suas Linhagens estelares e da sua Origem estelar.

Nós apenas faremos, quanto a nós, no nível coletivo, seguir mais de perto os elementos físicos da Terra e os
elementos físicos que se desenrolam, do mesmo modo, no nível do seu Ser.

Os tempos que estão aí são tempos excepcionais, a nada parecido.
O retorno completo da Luz é um processo particular nos Mundos dissociados, revelador, em um certo

momento, de uma grande Alegria e de um êxtase total.
Há realmente apenas vocês e vocês sozinhos para desfrutar deste êxtase, a título cada vez mais permanente,

e cada vez mais intenso.
Cabe a vocês não exercer força de resistência, pelas suas inquietudes ou por um medo qualquer.

Quanto mais vocês chegarem à Paz, mais a Paz será evidente no que vocês São.
Lembrem-se de que a única coisa, em vocês, que irá expressar dúvida, medo ou inquietude, é simplesmente o

que pode restar de personalidade não sendo pacificada pela Luz Vibral (em seus diferentes componentes).
Lembrem-se, naquele momento, de que a Conexão da Terra e do Céu, nova, está presente também, em

vocês, e de que somente a localização da sua consciência pode representar, então, um freio para viver a Paz,
aquela que está aí para todos.



Eu nada mais tenho a acrescentar.
Se houver, em vocês, uma interrogação, eu os escuto.

Se não, eu irei aproveitar para propagar esta nova Paz com o auxílio do Arcanjo URIEL.
Se não houver perguntas, então, eu lhes proponho para viver esta Paz do novo Éter da Terra.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Luz Eterna, eu saúdo vocês.

Até logo.

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

1 - As 12 Estrelas de MARIA [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...

*** 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article8811.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-2_novembre_2012-article8811...
02 de novembro de 2012

(Publicado em 03 de novembro de 2012)

*** 

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://autresdimensions.info/article8811.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-2_novembre_2012-article8811.pdf

