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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, eu me alegro por reencontrá-los nesse início de ano.
Então, se querem, eu lhes apresento todas as minhas saudações, todo o meu amor, a minha bênção, como de
hábito, e vamos, agora e já, começar a trocar, como gostamos tanto e, como de hábito, dar-lhes certo número
de informações que estejam, talvez, em relação com sua vida, talvez, em relação com o planeta.

Então, eu lhes dou a palavra e sou todo ouvidos.

Questão: em qual período situar-se-á a próxima descida de energia?

O próximo período sobrevirá durante o período da terça-feira gorda, no mês de fevereiro, e será seguido, fim
de fevereiro, por um período extremamente intenso, também, ao nível energético e climático.

Questão: a massa crítica da humanidade poderá ser atingida?

Certamente não.
Já no ano passado nós tivemos preocupações para saber se a Terra ia seguir um caminho de Luz ou não,
então, obviamente, não é em um ano, e durante este ano, especialmente penoso, que vocês acabam de viver,
que vamos ganhar inúmeras almas para a Luz, obviamente.
O número está, mais exatamente, estagnado, mas ele não desce, já está ótimo.

Questão: o que acontece ao nível do corpo, no momento da ascensão?

O processo é profundamente diferente, de acordo com a natureza do corpo e da alma que sofre o processo
vibratório de ascensão.
Algumas almas serão profundamente alteradas e serão dissolvidas nos banhos primordiais; nós podemos dizer
isso é para as almas as mais involuídas, eu diria.
Inúmeros seres, também, perderão o corpo, porque o corpo não será mais capaz de seguir o fenômeno
ascensional.

Então, é preciso diferenciar, como eu já disse, o processo de ascensão individual, tal como eu o descrevi, e o
fenômeno de ascensão coletivo, que sobrevém ao nível do conjunto do que sobrevém e do que existe e que
vive na superfície e sob a Terra.
É algo de extremamente diferente.

Outros seres poderão, a título individual, subir, vibratoriamente, o próprio DNA, portanto, estruturas corporais,
estruturas da alma, também, com o corpo, diretamente à quinta dimensão.
Mas eles serão extremamente pouco numerosos, eu diria, e a presença deles é menos de um por cento da
humanidade atualmente encarnada sobre a terra; eles evoluirão em uma Terra regenerada, transformada, após
um período preparatório vivido em lugares diferentes do planeta.

Então, outras almas, também, decidirão, voluntariamente, passar a outras dimensões sem o corpo e passar
pelo fenômeno que vocês chamam transição.
Outros, também, serão obrigados a reencontrar-se em um sistema de terceira dimensão, no qual eles deverão
repassar um ciclo completo de respiração solar, ou seja, de cinquenta e dois mil anos.
As coisas serão profundamente diferentes, conforme os indivíduos, conforme os corpos, conforme as almas
que os hospedam.

Questão: portanto, efetivamente, compreendeu-se que há apenas um por cento que ascensionará, na
realidade?

Perfeitamente.

Questão: a ascensão individual supõe uma preparação física a partir de agora?

A preparação já é feita há anos, cara amiga.
Ela continua, progressivamente e à medida dos meses, vocês nada têm a fazer em especial, além do que já foi
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dito em numerosas reprises.

Questão: a fusão dos três corações é um trabalho, sempre, também, importante?

Ele é sempre válido, cara amiga.

Questão: a que são devidas as intolerâncias ao álcool?

O álcool é incompatível com a subida vibratória.
O único produto que você pode absorver sem moderação alguma é o que vocês chamam o champagne,
porque a estrutura vibratória desses vinhos permite uma ascensão vibratória, à exclusão de qualquer outro.
___________________
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/.
Traduzida para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


- Ensinamentos do Mestre da Luz -

 Meu Filho, o momento está próximo das revoluções eternas, aquelas que invadem a alma da certeza e da
demonstração da unidade do criado.

Cabe a você pôr fim aos erros deste mundo ao optar pelo novo mundo.
Esta Dimensão de experiência termina, permanecem apenas freios que lhe permitem subsistir além do que foi

requisitado pelo Criador.
Nesses dias, muitos movimentos vêm precipitar as convulsões do parto.

Este nascimento do homem ao anjo refere-se a muito poucos, mas, entretanto, mesmo aqueles que recusam
ou que não podem aceder a esse novo estado sentem as dores deste parto, porque a Terra as vive, o
fenômeno é, no entanto, coletivo e não mais individual, mesmo se referido somente a alguns indivíduos

predestinados ou instruídos para isso nesta vida final da Dimensão trina.

***

Cabe fazer eclodir e deixar viver somente o que deve perdurar nesta 5a. Dimensão.
Não é mais preciso prolongar um sistema já moribundo, é preciso, pelo contrário, deixá-lo terminar,

desaparecer, desfazer-se em suas próprias contradições.
Você se esqueceu das minhas palavras?: “o meu reino não é deste mundo”, o meu reino é aquele da Luz,
aquela que é sem forma e incriada que, no entanto, torna-se abundante neste reino terrestre corrompido.

***

Várias almas esperam recriar um paraíso que não pode existir sobre esta Terra no estado.
As novas regras de vida serão aquelas do Espírito e não da matéria.

Aquele que se preocupa em nutrir sua matéria não vai ver nascer, nele, o Espírito, aqueles que se preocupam
com esta matéria não vão ver a sacralização da nova matéria, mas irão semear, novamente, uma nova forma de

Dimensão trina por que tal é o caminho deles.
 A transformação desta Terra envolve escolhas pessoais e todas respeitáveis, somente poucas almas irão ver
o anjo, na Dimensão prometida, mas isso não é digno de ser nem julgado, nem contestado, pois a escolha das

almas é livre.

***
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Apenas a visão idealista da multidão no caminho espera que a sua vontade seja feita independentemente da
vontade da Luz.

Isso é, agora, um ato de rebeldia e de vontade de ir a um espaço que não é aquele das Dimensões elevadas,
mas, meu Filho, a liberdade permanece e vai permanecer o presente dado pelo Criador...
Ninguém pode impor nada a alguém, ninguém pode desejar para aquele que não quiser.
A maior lição de humildade é essa: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.

***

Eu sou o guia infalível para mais alteridade, para mais autonomia e liberdade, a minha área é aquela da Graça
e não aquela das limitações inerentes às suas condições de vida no mundo da queda.

Esta experiência é aquela decidida pelos seus contratos muito antigos, mas, hoje, o contrato foi cumprido.
Livre, para a maioria, para refazer o caminho ou para reescrever os termos de um novo contrato, eu proponho o

fim do contrato e o retorno à Unidade, o retorno aos campos de experiências de pura Luz, os medrosos irão
recuar diante deste desconhecido que é, no entanto, o seu lar.

***

Somente aqueles que amarem realmente poderão seguir o meu caminho.
Ora, este caminho é liberdade e não apego.

Infortúnio aos profetas da desgraça que predizem dias felizes sobre esta Terra.
O reino não é aqui, mesmo sendo verdade que lhes foi atribuído, como tarefa, elevar esta Terra para a sua

sacralidade, a missão passa pelo abandono da crisálida que é o manto deste planeta.
Amigos e Irmãos na Luz, preparem os seus Templos Interiores, preparem-nos em Espírito e em Verdade,

porque eles devem estar livres de tudo o que é antigo, do que está corrompido.
Os seus Templos devem ser esvaziados dos ídolos que vocês imaginaram, eles devem ser como cristais

transparentes a fim de que nenhum entrave ou ligação os imobilize em um passado sombrio.
Vocês foram avisados, meus Amigos.

Cabe a vocês fixarem suas regras e seu futuro, mas saibam que nada poderá ser como foi durante tanto e tanto
tempo de iniquidade.

Sejam abençoados, sejam quais forem as suas escolhas atuais, pois vocês são Luz, mesmo se vocês
escolherem o outro lado oposto à Ascensão.  

Que a Paz esteja com vocês.

CRISTO

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

Mensagem do Bem Amado CRISTO no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea5a8.html
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse novo ano que começou há um
mês, e estou extremamente contente em poder, novamente, falar com vocês e tentar ajudá-los em seu
caminho de evolução.

Se vocês têm, por exemplo, questões que concirnam tanto à sua evolução espiritual quanto interrogações
sobre coisas mais materiais em sua vida, e se está em minhas possibilidades responder-lhes, obviamente, eu
responderei.

Então, bem vindos a nós todos e a essas primeiras trocas do ano.

Questão: por que, como muitas pessoas, tenho dificuldades ao nível da garganta?

Há, de fato, em seus casulos de Luz, eu diria, já, um desequilíbrio mais marcado, nesse momento, entre a
vontade da alma, a aspiração para a vida espiritual e as pressões da vida material.

Simbolicamente, pode-se dizer que algumas circunstâncias de sua vida são vividas como asfixiantes; isso
corresponde a uma interrogação importante quanto ao sentido da orientação que deve tomar sua vida e sua
atividade, em todos os setores, para os anos a vir.
Isso se traduz por um período de dificuldade de faltar o ar, de asfixiar, de algum modo; isso é tanto mais
verdadeiro como as diferentes inspirações espirituais que você viveu no período precedente à abertura dos
campos cardíacos de maneira importante, que faz com que o fato de encontrar-se no aperto, entre aspas, da
vida, aqui, não permite deixar todo lugar para a expansão do coração, tal como foi vivido pela alma,
precedentemente.

Então, isso é, por vezes, vivido como um incômodo importante, e isso traduz a dificuldade inerente de recriar-
se, de algum modo, uma forma nova de vida, uma forma de nova atividade, mais em relação com a
interrogação da alma e a aspiração da alma.

Então, a solução é, obviamente, redefinir, de maneira precisa, de maneira autêntica, também, atividades, em
todos os setores de vida que estejam em relação com a autenticidade da alma e as aberturas do coração,
vividos anteriormente.
A partir do momento em que isso for levado a efeito, é evidente que essa dificuldade, vivida ao nível da árvore
respiratória e do chacra laríngeo, mas, também, do coração, desaparecerá.

Outra razão: há um trabalho extremamente importante, que é feito ao nível da Terra toda, inteira, e de cada
humano presente sobre este planeta.
Vocês sabem que os chacras são nutridos por influências ou físicas, ou etéreas, ou astrais, ou mentais, ou
causais.
Há uma grade re-harmonização (não ao nível físico, que sobrevirá, vocês sabem, no período de fevereiro,
muito mais tarde, daqui a três semanas), mas há um trabalho ao nível causal, ou seja, ao nível do que
corresponde à equivalência do chacra da garganta.

O chacra da garganta corresponde à vibração causal, e há uma modificação preliminar que é, de fato, a
abertura de algumas chaves ao nível do corpo causal planetário no qual vocês tomam a nutrição de seu próprio
corpo causal, que se imergiu ao nível do chacra da garganta.
Então, está em relação, obviamente, com a noção de separação, com a noção de luto, mas, também, de
nascimento, porque, como vocês sabem, a Terra prepara seu parto para a sacralização, durante os anos que
lhes restam a viver sobre este planeta.

Há, portanto, uma nova chave, que foi aportada ao nível do corpo causal planetário, para preparar seu novo
nascimento, mas, também, o novo nascimento da humanidade.
Nascimento em uma nova dimensão ou nascimento, de novo, nessa dimensão, ou nascimento alhures; isso, é
o caminho de alma que o dirá.
Entretanto, essas chaves estão se ativando ao nível dos chacras laríngeos e, de acordo com as chaves que se
ativam, de acordo com as ressonâncias que estão em vocês, isso pode, por vezes, gerar uma sensação de
ardência ou de incômodo nos órgãos que correspondem à traqueia.
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ardência ou de incômodo nos órgãos que correspondem à traqueia.
A traqueia é o lugar em que nascem os brônquios, ou seja, é o início da dicotomia, é o cruzamento de
caminhos, é, também, o lugar no qual se deve escolher o caminho.

Aí está o simbólico, entre aspas, do chacra laríngeo.
Não há escolha a fazer, é o corpo causal planetário que faz as escolhas para vocês e seu próprio corpo causal.
Portanto, isso não é nem uma integração nem uma nova escolha, é algo que se produz por ressonância, ao
nível do chacra laríngeo, por ressonância ao nível da traqueia, mas é tudo.

Deixem o tempo agir, isso não deveria mais durar muito tempo e terminar, em todo caso, o mais tardar, na
próxima vibração. Que se intensificará em 21 de dezembro.

Questão: eu pensava ter perdoado à minha mãe e, no entanto, a problemática ressente, ainda.

Perfeitamente, a marca energética continua aí, nos casulos de Luz, o que quer dizer que o trabalho,
certamente, foi feito em alguns planos vibratórios, mas não na totalidade das memórias.

Cara amiga, eu dei a técnica, que consiste em por a própria mãe no coração e emitir de seu coração a energia
para a mãe, mesmo se ela não esteja mais aí, porque há, através das passagens da vida e da morte, a
persistência de um laço.
Esse laço é vivido como um apego, então, não é porque se tenha perdoado a pessoa que o laço seja
dissolvido, com toda a melhor boa vontade do mundo ou com todo o amor do mundo.
Esse laço deve, realmente, dissolver-se; ele se dissolve pelo perdão, ele se dissolve, também, pelo amor, e
ele se dissolve, sobretudo, pelo desapego, ou seja, estar desapegado é não mais ser afetado pelo que foi
vivido no passado, com ou sem razão.

A marca, a impregnação do sofrimento continua presente.
Então, pode-se ter feito um caminho de perdão, intelectual, emocional, mas não espiritual.
O único modo de liberar esse sofrimento é liberar o laço que prende as duas almas para além da vida e da
morte, porque o laço continua aí.
Há necessidade de desatar o laço.
Ora, aquele que pode desatar esse laço é aquele que está, ainda, nesse plano da encarnação, não é aquele
que está do outro lado.
O que está ligado no Céu será desligado no Céu, o que está ligado na Terra será desligado na Terra.
Não são minhas palavras, foi Cristo quem as disse.

Então, é extremamente importante que, quando há um que já tenha partido ao outro lado, há um que permanece
aqui, é a este que cabe desatar o laço nesse lugar, para permitir aos seus casulos de Luz restaurar-se e fazer
desaparecer, totalmente, e não, unicamente, da cabeça, mas, também, ao nível vibratório espiritual e ao nível
vibratório celular, e isso necessita de dissolver o laço.

Dissolver o laço faz parte da primeira etapa do perdão, dissolver o laço é tornar livre o outro, tornar livre é dirigir
a ele, para além do véu da morte, a vontade de dissolver o laço e de afirmar a liberdade que se exprime em
relação a ela, no caso, aquela que foi sua mãe.

É extremamente importante desatar o laço, através do amor que eu disse que era preciso enviar, ao nível
vibratório, ao fato de pôr essa pessoa no interior de seu coração.
Aí, podem-se dissolver os laços.
É um trabalho extremamente poderoso de liberação das cadeias, dos apegos e dos laços que são
estabelecidos, devido à partilha do DNA quando da descida na encarnação.
É um trabalho extremamente importante, que deve ser feito nesse nível.

Questão: como impedir o mental de oprimir-me?

É apenas uma impressão, caro amigo, essa impressão é algo que vem de um processo, eu diria, de maionese
mental, ou seja, que há uma agitação ao nível dos casulos de Luz e um fenômeno de turbilhão ao seu redor,
que faz com que, permanentemente, você tenha pensamentos que chegam e que se entrechocam uns com os
outros e que lhe dão a impressão de ser oprimido.

Mas você não é, jamais, oprimido na vida real, você é, simplesmente, oprimido ao nível dos pensamentos, o
que não é, propriamente dita, a mesma coisa.
Aliás, você deve ter observado que, quando está em período de trabalho físico, bem, como por acaso, você
não é mais oprimido, porque os pensamentos pararam.

Então, há um exercício muito simples.
Convém tentar encontrar períodos nos quais, justamente, o fato de trabalhar, o fato de ter uma atividade física
vai, completamente, evacuar da cabeça todas as coisas que o oprimem.
Então, poder-se-ia, também, tentar precisar porque há essa opressão mental.
No entanto, nesse caso presente, não é útil definir a origem dessa opressão mental, mas, mais, tentar atuar no
desvio ao nível físico, ou seja, atuar ao nível físico e trabalhar com o corpo físico para evitar que o mental
assuma.



Pareceria que, em sua vida, de uma maneira geral, o metal tenha tendência a querer tomar todo o lugar, ou seja,
querer impor-se, mesmo quando nada se peça a ele.
Esse é um processo que demanda certa forma de aprendizado.
Então, a meditação não basta, obviamente, pelo menos em um primeiro tempo, porque é preciso fazer
prevalecer o corpo.

Em seu caso, se você põe seu corpo em repouso, totalmente, para meditar, bem, os pensamentos vão fazer-
se ainda maiores, porque você não está no estado de poder, de momento, obter um estado de vacuidade, de
silêncio mental.
É fundamental, em um primeiro tempo, passar pelo caminho do corpo, o que quer dizer, em seu caso, por
exemplo, quando há esse sentimento de ser oprimido, é importante pôr em movimento o corpo.

Então, se não é o trabalho, pode ser pela dança, pode ser pela ocupação das mãos, a criação artística, tudo o
que lhe passe pelas mãos, mas não pela cabeça, isso é, certamente, a coisa a mais importante, em um
primeiro tempo, para combater o que eu chamei essa maionese mental.

Ele compreendeu que, quando o corpo está em repouso, ele pode, ainda mais, tomar a expansão, esse
mental; então, assim que você sinta as premissas desses pensamentos que giram em círculos, é preciso,
imediatamente, pôr-se em atividade.
Então, obviamente, você não irá trabalhar em plena noite ou à tarde; é por isso que lhe é proposto, mais,
encontrar uma atividade criadora, manual, que vai desviar a energia do mental, fazê-lo trabalhar as mãos ao
invés da cabeça.
Essa é a solução, eu diria, a mais rápida: desviar o mental para outra coisa, ou seja, se o mental começa a
invadir, gerar esse sentimento de opressão, é possível, naquele momento, quaisquer que sejam as
circunstâncias, ou trabalhar, ou, se você não pode trabalhar, servir-se de suas mãos para fazer algo de muito
material: podem ser desenhos, podem ser esculturas, pode ser pintura, pode ser pequenas coisas.

O problema é que você considera isso como uma negociação.
Ora, não se pode negociar com o mental tão turbulento, que vai servir-se, mesmo, da negociação para reforçar-
se.
Então, é preciso que você considere que seu mental não é você; é preciso que você consiga considerar seus
pensamentos como exteriores a você e, mesmo, os pensamentos que se quereriam, entre aspas, inteligentes,
que chegariam, é preciso que você consiga, por uma ascese específica, desprezá-los, como não pertencentes
a você.

O melhor modo de desprezar, eu repito, é servir-se de suas mãos.
Você pode, também, dirigir-se ao seu mental, não para engajar uma negociação, porque, aí, você perderá, todo
o tempo, mas, simplesmente, afirmar, como diria Cristo «vade retro satanas», «retire-se de mim».
Você pede ao seu mental para retirar-se, você dá a ele a ordem para retirar-se, você não negocia com ele
porque, a partir do momento em que quiser negociar, você será, sempre, perdedor, ele será mais forte do que
você.
Ora, seu mental não é você.

A partir do momento em que as mãos trabalhem, a partir do momento em que o físico trabalhe, o mental é
obrigado a encolher, mas, se as mãos trabalham, há, obrigatoriamente, devido aos circuitos energéticos
existentes na superfície do corpo, mas, também, ao nível dos casulos de Luz, o mental não pode descer nas
mãos.
O mental está em torno da cabeça até o coração, nessa região aí, mas ele não pode estar na periferia, nas
mãos.
A partir do momento em que a energia é desviada às mãos ou ao corpo, em sua totalidade, mas, sobretudo, na
parte inferior, há um esgotamento do mental que se dá, uma ocultação do mental que, pouco a pouco, que,
progressivamente e à medida da repetição, vai soltar, em relação à sua atividade.
Ele vai compreender que não é mais bem-vindo.

Se você não sabe o que fazer com suas mãos, pode-se, também, imaginar coisas extremamente simples a
fazer com as mãos, que vão permitir ativar as circulações energéticas dos meridianos ao nível das mãos, por
exemplo, esfregar as mãos e os dedos uns entre os outros, assim, muito rapidamente, permite drenar a
energia do mental nas mãos e dissipá-la.
É algo que põe em movimento alguns circuitos energéticos precisos, que serão capazes de desviar a atividade
do mental.
Essa é uma atividade, para você, extremamente importante.
Tudo é possível, mas, se isso se produz à noite, no momento em que você não pode correr ou andar, sirva-se
de suas mãos.

Questão: poderia falar-nos do lugar da árvore?

A árvore é a ilustração perfeita da verticalidade do homem.
Ela se nutre na terra, mas cresce para o céu; ela encarna, qualquer que seja a espécie de árvore que se
considere, a concretização da aspiração espiritual e da ascensão, ou seja, a árvore concebe-se apenas como



considere, a concretização da aspiração espiritual e da ascensão, ou seja, a árvore concebe-se apenas como
extraindo sua fonte na terra, mas encontrando sua realização através da Luz do Sol.
É assim com o ser humano que se tem em pé, vertical, e que sobe para o céu.
A árvore é, também, a ilustração perfeita da energia que toma sua fonte na terra e que espalha seus ramos e
folhas, tal uma arvore energética.

A eletricidade propaga-se segundo os mesmos circuitos energéticos.
A vida difunde-se de próximo em próximo, como o ilustra a árvore, por seu desenho e pela subida da seiva, a
partir do tronco até os ramos terminais da árvore.
Essa árvore desse vegetal específico corresponde a um desenvolvimento perfeito da vida e, ao mesmo
tempo, para a fonte de vida, para a manutenção da vida, mas, também, para a ascensão espiritual.

Não pode haver vida na terceira dimensão sem a árvore (mas, também, os vegetais estão presentes na quinta
dimensão, embora sob outra forma).
O vegetal, a árvore em particular, ilustra essa noção de junção Terra/Céu, ilustra, também, você compreendeu,
essa noção de árvore, ou seja, de difusão da energia, de captação e de emissão de energia e de propagação
com um sentido ascensional, como a seiva desse movimento que faz crescer a árvore.

Então, a árvore tem, também, o papel de pivô, é um elemento central.
A madeira que a constitui corresponde, também, em diferentes tradições, a uma matéria extremamente nobre,
que corresponde a um movimento da energia e uma característica da energia que é, justamente, a
movimentação da energia, a movimentação do movimento da vida, propriamente dita.
A árvore é um pivô, a árvore é o meio que é dado ao homem para lembrar-se de sua transcendência.

Aí está o que eu posso dizer da árvore.
Então, se sua concepção do lugar da árvore situa-se no lugar central no desabrochar da natureza, mas,
também, do homem, então, poder-se-á aceitar que a pertinência é total.

Questão: como, então, ser-nos confrontados aos nossos apegos?

De maneira, primeiro, individual, em um primeiro tempo, porque cada um tem apegos diferentes na encarnação.
E, depois, obviamente, quando de grandes movimentos planetários, serão apegos de natureza coletiva.

Mas, de momento, é puramente individual.
É preciso, primeiro, resolver os apegos individuais, antes de encontrar-se confrontado aos apegos coletivos
ligados ao polo social ou societário.
De apego à segurança social, por exemplo, para os franceses, o apego ao seguro de vida, o apego às
relações, o apego ao seu banqueiro etc. etc.
Mas isso pode ser, também, o apego às próprias realizações, às próprias obras.

É preciso, para aceder a essa dimensão nova, estar em um estado de desapego total, o que não quer dizer
desinteresse, ou seja, mostrar-se ser capaz de desapegar-se de tudo, ser capaz de fazê-lo, se a escolha é
fazê-lo, se a obrigação é fazê-lo.

Questão: qual é a principal chave de acesso às evoluções para a quinta dimensão?

Obviamente, o amor, sozinho, não basta, porque houve grandes seres que chegaram à iluminação do coração,
se a iluminação do coração acompanha-se da liberação de todos os apegos, o que nem sempre é o caso.
Muitos ensinamentos vangloriam-se do acesso ao coração como um meio final de desapego, mas há seres
que são capazes, pelos circuitos energéticos, de aceder ao coração quando de alguns trabalhos de meditação,
e recaem, imediatamente, depois, nos apegos.

É importante procurar o reino dos Céus («e o resto é dado em acréscimo»).
O reino dos Céus não é, unicamente, abertura ao amor, mas é a abertura, sobretudo, ao desapego, à ausência
total de medo do futuro, à ausência total de medo do desconhecido, que é o maior medo que é inscrito em sua
estrutura biológica.

Questão: então, o fato de colocar questões a você, isso releva, também, do medo do desconhecido?

Não, é, também, um meio de iluminar algumas coisas em acordo com os outros planos, aceitar revelar para
iluminar seu caminho.

Questão: o que você sente quando interage conosco, através de seu canal?

O termo sente não é completamente exato.
Eu já tive a ocasião, antes de minha cabeça de caboche [o canal Jean-Luc], de estar presente em diferentes
médiuns e, depois de minha partida, depois de aproximadamente, eu diria, dez a quinze anos, um pouco
menos, treze, quatorze anos, de exprimir-me através de diferentes canais pela Terra.
Portanto, a experiência, para mim, não é nova.
Então, eu experimento, sempre, um grande prazer ao vir trocar com vocês, tentar ajudá-los a iluminar seu
caminho.



Mas, eu repito: o discurso é um dos elementos que permite esse trabalho, mas outras coisas acontecem,
obviamente, em níveis, vocês diriam, de infrapercepção, infraconsciente, de trabalho nas estruturas.
O simples fato de acolher a vibração que eu sou permite às suas estruturas pôr-se em acordo com uma
verdade fundamental: é que a morte não existe, é que a separação do mundo dos vivos com o mundo dos
mortos é uma barreira que foi erigida a partir da descida na encarnação na terceira dimensão, que não existia
anteriormente.
É, nisso, uma preparação.

O contato que eu proponho, através da dimensão de onde eu venho e a sua é, também, a melhor prova de que
isso é possível, para preparar suas estruturas para esses encontros multidimensionais em níveis de maior
importância, que sobrevirão nos anos que vêm e não, unicamente, com a dimensão quinta, mas com seres que
se manifestarão em sua realidade de terceira dimensão em ascensão, mas que são de dimensões muito mais
altas.

É para evitar o choque e a confrontação que inúmeros médiuns, hoje, transmitem não tanto a qualidade do
ensinamento, não tanto a qualidade das respostas, mas, sobretudo, a afirmação da não separação.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço, também, por todas essas interrogações metafísicas que os animam e
que lhes permitirão avançar, eu espero, em todo caso.

Então, eu lhes aporto minha bênção, meu amor, e eu lhes digo bom caminho até a próxima vez.
Eu lhes digo até breve.
___________________
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/.
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los essa noite, a fim de exprimir uma
série de coisas relacionadas com a sua evolução e, sobretudo, eu desejaria, como nós dissemos da última vez,

tentar falar-lhes sobre coisas referentes à natureza humana e, principalmente, ao que está ligado à revolução
desta humanidade e deste corpo humano nas mudanças chamadas a viver e que vocês já vivem desde alguns

anos.

***

Então, primeiramente, há rudimentos espirituais a compreender que se inscreveram, eu diria, ao nascimento, no
corpo no qual vocês habitam.

É preciso entender que tudo é oriundo do que vocês poderiam chamar de ‘emanação’, a emanação significa
que há um ponto de Luz central do qual parte uma difração (no sentido físico do termo) que é vibratoriamente

carregada, eu diria, descida de plano em plano vibratório para chegar à forma que vocês veem.
Então, é preciso compreender que esta constituição e esta descida vibratória não ocorrem negligentemente,

não importa aonde nas peregrinações biológicas.
É evidente que esta forma obedece ao que eu chamaria de arquétipos e que há, em cada órgão, em cada parte

que constitui esse corpo humano, arquétipos múltiplos que foram tomados, justamente, a essas formas
arquetípicas que estão ligadas a grandes funções que, antes de serem corporais, são funções de natureza

espiritual.

***

Dessa maneira, e como várias tradições disseram-lhes anteriormente, quando falamos de um órgão, falamos,
evidentemente, da sua função em um plano espiritual, psicológico, energético, antes de falar da sua

constituição material ou das suas funções orgânicas.
Então, é extremamente importante compreender isso, ou seja, que os corpos humanos não nasceram de uma

montagem ou de uma mescla heterogênea, diga-se, ou em relação com as leis do acaso.
Há, necessariamente, um agenciamento que, nele mesmo, corresponde a uma vontade, eu diria, espiritual, para
não dizer divina, isto é, que há em cada órgão, em cada célula, em cada átomo que compõe o corpo humano,

uma relação com um arquétipo.
Isso é o primeiro estágio importante a compreender no que se refere à vida biológica do corpo humano.

***

Então, esses arquétipos levam um tempo importante, eu diria, para descer na manifestação da 3ª Dimensão e
na corporalidade que vocês vivem, atualmente, desde alguns milênios.

É preciso bem compreender isso porque é o pré-requisito.
A justificativa de uma função não se encontra em uma necessidade biológica, mas em uma necessidade que

vocês denominam arquetípica, ou até mesmo ontológica, ou seja, ligada a uma filosofia espiritual
extremamente específica.
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Então, através disso é preciso entender que todo órgão é apenas a manifestação, nos planos densos
orgânicos, do que acontece nos níveis que vão bem além das forças etéreas e das forças astrais ou mentais,
mas encontram sua justificação além do que vocês chamam de corpo causal, isto é, nos mundos espirituais.

***

A matriz de criação dos órgãos, das células e de tudo o que faz a vida humana vem de um arquétipo, de um
precursor, eu diria, vibratório desta precipitação na matéria.

Há uma ordem precisa de precipitação, assim como há uma ordem precisa no agenciamento dos órgãos, das
células ao nível do corpo, permitindo que a vida seja coerente.

E a vida não é suportada pela biologia, a biologia é apenas o resultado visível aos seus olhos de algo que está
situado muito além da aparência.

Então, mesmo as descobertas da biologia moderna desde 50 anos, que isso seja o DNA, por exemplo, e bem,
isso é apenas a percepção de algo que se situa em planos vibratórios muito mais elevados que estão ligados,

diretamente, ao que chamamos de ‘rodas de fogo’, as emanações primordiais da natureza divina.
Portanto, todas as manifestações que vocês observam por repercussão analógica, e de uma analogia

verdadeira, pode remontar até à fonte primária, esse é o primeiro princípio básico que corresponde, acreditem
em mim, à realidade, ou seja, que todo sistema que visasse observar o que se chamaria um mundo causal ao
nível biológico, observaria apenas a consequência de uma verdadeira causa que, ela, está situada bem além

das simples aparências biológicas.

***

Isso é um ponto fundamental, assim como o nascimento de um átomo (com o seu núcleo, com os elétrons que
giram ao redor) é apenas a percepção do que existe ao nível dos sistemas solares, dos sistemas planetários,

mas, também, das correspondências físicas ao nível material.
Mas existe, também, uma correspondência nos planos espirituais que denota esta configuração que vocês

chamam de material.
A configuração material que vocês chamam de ‘big-bang’ (que significa princípio do universo, princípio da
criação de algo material) não faz parte do nada, contrariamente ao que lhes ensinaram, faz parte de uma

realidade espiritual bem real, ela também, mas invisível aos seus olhos, que serviu de esboço à manifestação
tanto do átomo como dos sistemas solares, assim como de todas as formas biológicas existentes pelo mundo.
Isso é uma preliminar extremamente importante antes de entrar na constituição específica do corpo humano e

do seu evoluir durante mudanças vibratórias.

***

Então, em relação a esta noção de arquétipo e esta noção de pré-requisito espiritual, inicialmente, façam
perguntas que poderiam responder, unicamente, sobre esta parte.

***

Pergunta: poderia definir o que são, para você, os arquétipos?
 

E bem, o arquétipo é quando vocês veem, por exemplo, a forma de uma árvore (uma árvore vai criar tronco,
galhos), a forma dos galhos parece-lhes guiada pelo que vocês chamam aqui, ou de algoritmos, ou de fórmulas

matemáticas, ou das leis que foram descobertas, não há muito tempo, que explicam, com os fractais, a
constituição de uma árvore.

Mas isso vai muito além disso.
No simples plano etéreo, antes que a folha apareça, o broto já está criado e o esboço da folha já existe ao nível

etéreo.
Mas isso vai muito além disso, ainda.

A forma de um galho é determinada não pelos fractais ou pelos algoritmos, mas é determinada, diretamente,
pelas forças ambientais etéreas, elétricas e magnéticas que estão operando, permitindo ao galho possuir uma

forma que lhe seja própria e que se defina em relação às linhas de forças.
Esse é um primeiro nível que vocês não veem e que, no entanto, é real, é o nível etéreo.

Mas, além disso, quando vários neófitos disseram que na semente há a árvore, evidentemente que há a árvore,
mas a árvore não poderia existir sem uma matriz prévia.

A matriz é definida como arquetípica, ou seja, é um modelo de repetição ao infinito, assim como em suas
fábricas vocês têm um molde que vai permitir reproduzir uma peça ao infinito, do mesmo modo há lados



espirituais, arquétipos espirituais que são figuras primordiais, poderíamos dizer.  
Essas figuras primordiais, elas, estão sob a influência de algumas formas vibratórias extremamente precisas.

Não me cabe entrar nos detalhes, mas saibam, simplesmente, que, por exemplo, cada órgão do corpo humano
possui uma correspondência não no plano etéreo (isso, isso é evidente, como a árvore), não no plano

emocional (isso, o sistema de medicina tradicional também, evidentemente, o compreendeu), mas, além
dessas manifestações que vocês podem perceber através da visão, através, simplesmente, dos sentidos, há

um arquétipo que, ele, é profundamente invisível, que é a vibração primeira do órgão.
O arquétipo é, portanto, uma vibração.

Por exemplo, para cada órgão vocês têm o que chamamos de um ‘gênio criador’ que é uma vibração.
A vibração vai permitir a criação da forma porque a vibração é forma arquetípica.

Eis o que denominamos um arquétipo de um órgão, é a mesma coisa como a criação de um sistema solar ou
como o big-bang.

A criação corresponde à frase “eu sou”, “que a Luz seja” e a Luz se fez.
Isso corresponde ao mesmo princípio da afirmação vibratória sonora, evidentemente não em francês, mas em
um idioma que está além da divisão das línguas, ou seja, em uma língua sagrada que corresponde (de maneira

similar, não perfeitamente exata) a uma linguagem sagrada que é o idioma aramaico (um idioma muito mais
antigo do que o hebreu).

A vibração da pronúncia, ou seja, o som, está, portanto, na origem, pelo fato de nomear, isto é, de designar
uma forma.

Pela vibração, o próprio nome está ligado, não a um órgão, em um primeiro momento, mas ao gênio criador, ou
seja, à vibração inicial da criação.

***

Pergunta: você falou, neste momento, de funções espirituais, poderia desenvolver?

Isso está, em grande parte, ligado à grande perspicácia do povo chinês, mas que não recebeu isso como o
Espírito Santo.

Ele recebeu este ensinamento da medicina chinesa, através dos padres que haviam se refugiado, durante a
destruição da Atlântida, na China e que transmitiram o conhecimento dos arquétipos do corpo.

Nós iremos tomar, se vocês bem o quiserem agora, exemplos ao nível do corpo, mas esses exemplos não
são simbólicos, eles são reais.

A própria topografia dos órgãos ilustra perfeitamente esta geração descendente.
Se vocês tomarem como exemplo os órgãos que estão situados no tronco, vocês irão se aperceber de que os
órgãos mais altos são os pulmões que estão ligados à ordem interior, dizem os chineses, mas, além disso, os

pulmões estão ligados a certa forma de desenvolvimento da vida, inspira, respira.
A sua posição, enquanto alta no tronco, abaixo da cabeça, é a primeira manifestação após o impulso vital.

Do mesmo modo, a criança que nasce, que aparece depois da gravidez, impele seu primeiro sopro e esvazia
os seus pulmões que se enchem de ar.

Isso está longe de ser simbólico, como eu dizia, mas isso acontece desde os planos os mais altos até os
planos vibratórios os mais baixos.

Então, existe, como vocês compreenderam, um nome específico do órgão pulmão que corresponde ao gênio
do pulmão, que é a roda de fogo que está mais perto do divino que foi denominado os Querubim, ou seja, que

corresponde a um Querubim extremamente específico, responsável pela forma de todos os órgãos aéreos
através dos mundos.

Ele é responsável pela vibração que corresponde aos pulmões.
Portanto, há um nome específico para cada órgão, não é da minha competência, nem tenho autorização para

dar-lhes os nomes que correspondem a cada um dos órgãos, por exemplo, para o pulmão está ligado à ordem,
mas há uma vibração da pronúncia que chama à manifestação desse Querubim que gera o pulmão.

Então, os pulmões, por exemplo, se chamam Belkabalel.
Belkabalel é o nome preciso que corresponde, se vocês quiserem, a esse gênio Querubim que está ligado a

todos os órgãos pulmões da criação.
Vocês estão aqui na metafísica, na meta-criação ao nível da Luz primordial, da Luz do Pai e da descida

vibratória.
A primeira descida vibratória está ligada à pronúncia e ao verbo.

Deste modo, cada órgão do corpo humano (mas também dos animais, em um grau menor, mas na mesma
vibração) é portador do arquétipo.
Isso é extremamente importante.

Então, qualquer anomalia que ocorra, a um dado momento, em um dos órgãos ou em uma das funções dos
órgãos do corpo humano, reflete um desequilíbrio no arquétipo, evidentemente.

***



Pergunta: isso significa que, se temos um problema em um órgão, nós temos, então, uma
dificuldade de relação com este arquétipo?

Não necessariamente, isso pode ser um problema de relação e não causado diretamente no órgão, aí está a
dificuldade.

Por exemplo, vocês sabem que o fígado é um órgão extremamente importante em todas as tradições, ele está
ligado ao mito de Prometeu nos gregos, ele está ligado, nos chineses, ao ministro da guerra, como dizem os

chineses, mas não é porque há algo no fígado que isso seja, necessariamente, esta função energética,
psicológica, ou orgânica que foi atingida, porque existem relações hierárquicas, relações vibratórias entre

esses diferentes arquétipos.
Mas é preciso não confundir a manifestação em um órgão como simbolismo da função direta na função

arquetípica que estaria afetada.
Por exemplo, uma pessoa pode ter câncer de fígado sem que houvesse um ataque ligado a um fenômeno de
anomalia no fenômeno de previsão do plano ou do mito de Prometeu, ou seja, do símbolo do renascimento.

Por exemplo, vários iniciados morreram de câncer de fígado (por exemplo, Krishnamurti).
Vocês têm outras pessoas que foram grandes espiritualistas que morreram de câncer de fígado, isso não quer

dizer que eles tinham um problema no renascimento, isso quer dizer que eles tinham um problema
fundamentalmente hepático, mas que havia processos de relação que estavam operando.

Então, a dificuldade está aí, isso seria querer assimilar uma patologia a um órgão ou a uma função de um órgão
ou a uma zona do corpo em relação com a explicação direta psicológica, energética, ou até mesmo espiritual.

Vocês não têm todos os elementos de compreensão, o simbolismo do corpo humano é extremamente
importante, agora isso não é porque vocês têm um ataque em um órgão que as funções psicológicas do órgão

são atingidas, pode ser que a relação é que seja afetada, a relação com um outro órgão ou com uma outra
função.

Portanto, a menos que se conheçam todas as relações existentes, o que seria extremamente complexo, fica
difícil afirmar que uma doença está ligada ao arquétipo, mesmo se todo mundo admite isso como regra geral, o

que é totalmente falso.

***

Pergunta: esse princípio das “relações” corresponde à roda dos elementos utilizada pelos
chineses?

Não unicamente, é muito mais complexo do que isso, não há unicamente uma conexão dos órgãos, como os
chineses dizem.

Pelos elementos, pelos movimentos ou pelos meridianos, há conexões de órgão a órgão, pela proximidade,
por exemplo, como vocês conhecem bem na medicina atualmente: quando o coração é afetado, o pulmão será

afetado.
Quando há uma patologia ocorrendo no ovário, pode ser que, se isso for grave, isso vai afetar o colo ou o

útero, por extensão, consequentemente.
Essas relações são também importantes.

Então, é preciso lembrar (algo importante antes de entrar nos detalhes, talvez, do corpo humano) que as
explicações que eu vou fornecer-lhes não devem ser justificativas para aplicar este conhecimento a fim de

aceder à nova dimensão.
Isso é feito apenas para esclarecê-los sobre as modificações que podem ocorrer no interior dos corpos em
mutação, mas não busquem provocar uma mutação através de um trabalho, mesmo energético, em um dos
órgãos sobre o quais nós iremos falar, isso seria uma heresia porque o trabalho mais importante, quando da
mudança vibratória, é, justamente, não mais se interessar pelos seus órgãos, mas se interessar pela nova

dimensão que fará o trabalho para a própria consciência.
É ilusório acreditar que, se falamos, por exemplo, das novas raízes, de trabalhar nessas novas raízes, vai ativá-

las ou vai permitir aceder à nova dimensão, é o trabalho na consciência pura que permite isso, no Amor, no
desapego, na acessão vibratória, mas não um trabalho na descrição do que existe.

Muitos seres cometem, hoje, este erro.
Não é porque vocês irão trabalhar na abertura do 6º chakra que vocês irão desencadear um fenômeno místico.
Vocês irão desencadear, talvez, visões, vocês irão desencadear, talvez, uma abertura, mas a abertura não é a

transformação.
Entretanto, é importante saber, quando vocês têm sintomas precisos que lhes chegam, compreender ao que

eles retornam, mas não tornar a causa primeira do que vocês têm a fazer, isso é muito importante.
Então, é muito importante compreender que não é porque temos a explicação do porque, de como uma

patologia aparece em um órgão, de encontrar a causa da afecção do órgão, que vai tratar o órgão.
A mente humana é de tal modo que, quando um problema se manifesta ao nível orgânico, o ser humano tem a

tendência, ao nível material, de dizer “eu tenho uma dor no fígado”, vamos fazer exames, vamos tentar
descobrir por ultrassonografia, pelo sangue, por radiologia, por escaneamento e por outros exames, porque eu



tenho dor no fígado.
Isso é perfeitamente louvável, mas a experiência prova, e vocês deveriam sabê-lo desde a emergência da

nova medicina ocidental, tecnológica, que isso não resolve as doenças.
Isso ajuda, isso alivia, mas é uma heresia acreditar, já ao nível material, que o fato de resolver um problema

material vai resolver a materialidade.
Isso é uma ilusão.

Por exemplo, vocês têm um câncer e vocês dizem: vamos destruir o câncer, vamos operar, vamos administrar
substâncias, fazer radiações, é uma solução temporária e não definitiva.

Do mesmo modo, querer buscar a raiz emocional, energética, ou mesmo, eu diria, ambiental de uma doença,
porque o ser humano não quer mais sofrer, é também ilusório porque ele vai pegar esse fator causal e vai

fazer, eu diria, uma nota dominante, ou seja, ele vai (é a natureza humana) querer, a todo custo, prender algo a
alguma outra coisa.

Então, o ser humano vai crer que ele é inteligente porque ele vai descobrir o porquê, por decodificação
[tipagem] biológica, de uma patologia em tal lugar.

Pode ser mesmo que alguns digam que isso foi transmitido de geração em geração, pela terceira ancestral da
avó, porque não.

Isso é a realidade, talvez, mas não a causa.
A causa, as doenças, não foi dada ao homem para evoluir desta maneira, isso são uma heresia e uma distorção

que estão ligadas ao fato de querer sempre tudo compreender e sempre tudo explicar por uma equação.
Isso é a natureza do mental humano de 3ª Dimensão.

Então, há uma pseudo espiritualidade que vai se satisfazer em compreender porque há, efetivamente, uma
relação.

Uma mulher que faz um câncer em tal lugar, apresenta, necessariamente, uma relação com um desequilíbrio
específico ao nível emocional, ao nível mental, mas o corpo, manifestando esta anomalia, não quer dizer que é
preciso descobrir de onde isso vem (porque vocês irão descobrir de onde isso vem, ou seja, que o caminho
que levou um certo tempo para descer no corpo, vocês irão fazer o caminho ao inverso e vocês irão acreditar

que isso vai curá-los).
Mostre-me uma única pessoa que foi curada sobre esta Terra por esta técnica aí, isso não existe.

Então, é uma satisfação do ego, é uma satisfação do mental encontrar a origem.
O Pai não os fez à sua imagem para que vocês encontrassem a doença, a doença é inerente à vida na 3ª

Dimensão.
Então, há seres que partem aos 20 anos, outros que devem morrer um dia ou outro e que vão,

necessariamente, partir.
Todo mundo não pode morrer parando de respirar da noite para o dia, todo mundo não pode morrer recebendo

uma árvore sobre a cabeça.
As circunstâncias de vida, de morte, são profundamente diferentes.

Portanto, a grande interrogação do ser humano é encontrar justificativa, encontrar sentido para a doença, para o
desequilíbrio.

Então, podemos sempre descobrir as causas.
Por exemplo, vocês irão dizer-se que isso é simples, isso se depara com os significados: vocês têm uma

alergia a tal produto, então vocês irão parar com o produto para sentir-se melhor, é já um primeiro passo, mas
vocês não têm a explicação do porquê vocês têm a alergia, pode ser que em uma vida passada vocês já

tivessem tido um problema, pode ser que o terceiro ancestral do seu avô tenha transmitido isso pelo DNA,
pelos domínios transgeracionais.

Então, tudo isso não são arquétipos, são erros da juventude.
Então, há quem tenha desejado (isso, já durante a minha vida, começou) encontrar a explicação de uma doença

na memória de vidas passadas.
Após ter-se falado em fazer a decodificação ao nível do corpo.

Após ter-se falado em decodificar as emoções, mas tudo isso é perda de tempo.
O importante, e a única coisa, é o que sempre lhes disseram todos os mestres: “busquem o reino dos Céus e

todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”, mesmo a saúde.
E a saúde, às vezes, é morrer.

E a saúde, às vezes, é encontrar outra coisa, mas, em caso algum, vocês poderão encontrar um estado de
bem-estar, no sentido em que vocês o definem hoje, através da compreensão das doenças.

Mesmo se esta compreensão se dirigir a algo que seja muito mais agradável do que a compreensão material, o
importante não é saber por que vocês têm tal problema, mesmo se isso for sedutor para o intelecto, mesmo se
isso for muito simpático para o ego, é o ser humano que acha que é importante compreender porque ele tem

tal problema.
A cada vez que chega algo na vida vocês têm necessidade de compreender, vocês têm necessidade de

buscar a explicação, isso é próprio da vida humana e nós todos éramos assim durante a nossa vida.
Até eu, a um dado momento, quando eu fui para a prisão: “por que me colocaram na prisão? o que eu fiz para ir

para a prisão?”.
Jamais temos a explicação no momento.



Vejam o CRISTO na cruz, quando Ele disse: “Pai, por que, por que me abandonaste?”, mas Ele não estava
abandonado, isso fazia parte do caminho.

É preciso aceitar que a vontade do Pai, da Luz, seja feita.
Aí está a solução para a boa saúde, e não em outros lugares.

Isso quer dizer, simplesmente, encontrar o Coração, encontrar o Coração da sua Vida, o Coração da sua
Essência e, isso, é um lugar onde não há pergunta e, portanto, não há resposta.

***

Pergunta: como você explica quando algumas pessoas dizem que foram curadas por esse tipo de
abordagem que você descreve como não sendo “eficaz”?

Vocês têm, simplesmente, uma derivação do problema.
É como na época quando vocês falavam de psicologia, quando vocês falavam de psicanálise ou de psico-

síntese ou de psico-integrações.
Vocês farão um trabalho de compreensão, do porque vocês têm tais sintomas, falamos mesmo mais de

doença e, como por acaso, vocês compreendem o sintoma, vocês integram o sintoma e o sintoma
desaparece.

Mas eu garanto a vocês que, da visão espiritual, isso não é, de qualquer maneira, o que acontece.
Aí, vocês têm uma visão que chamamos de linear, vocês fazem desaparecer um problema, mas como vocês

sabem o que vai acontecer 15 ou 20 anos depois?
Como vocês têm meios de fazer a ligação do que vocês buscaram, do que vocês solucionaram e de outra

coisa que aparece ‘x’ anos depois?
Eu lhes garanto que é sempre assim.

Mesmo quando aquele que cura coloca sua mão para tratar uma hérnia de disco, ele cura a hérnia de disco,
mas pode ser que a hérnia de disco estivesse aí para proteger a pessoa de outra coisa.

Isso vocês não têm como saber.
A única coisa certa em relação ao corpo humano é encontrar o centro.
O centro é a Luz, é a ausência de pergunta e a ausência de resposta.

Enquanto vocês buscarem uma resposta a uma doença, enquanto vocês buscarem uma resposta à sua
existência através de uma explicação material, vocês estarão fora da vida, e enquanto vocês estiverem fora da

vida vocês serão confrontados com a doença que é a característica da 3ª Dimensão.
Não é possível uma boa saúde na 3ª Dimensão, há apenas transferência de desequilíbrios para um outro

desequilíbrio.
A única cura possível é a transformação, a transformação significa parar de raciocinar em um modo linear.

***

Pergunta: qual seria, então, a atitude mais correta se formos confrontados com uma doença?

Encontrar o centro, isso significa, simplesmente, encontrar o Coração do Ser, encontrar a indizível Verdade da
sua Unidade.

A indizível Verdade da sua Unidade não tem o que fazer da doença, não tem o que fazer do sofrimento, não
tem o que fazer da divisão.

Quando a doença está aí, isso quer dizer que vocês têm, atrás de vocês, eu falo em nível orgânico, um trajeto
extremamente longo de afastamento da FONTE ligado à sua própria vida na 3ª Dimensão, porque vocês estão

encarnados e a encarnação é, já, uma doença.
Há quem irá dizer-lhes, efetivamente, que isso é uma experiência, mas esta experiência acompanha-se da
doença, não pode ali haver bem-estar na 3ª Dimensão, pode ali, apenas, ter equilíbrio precário entre dois

estados instáveis, porque a estabilidade não se encontra nesta 3ª Dimensão.
Então, a atitude correta (mas o Pai sabe que poucos são capazes de fazer isso) é entregar-se à vontade do

Pai, entregar-se ao CRISTO Interior, entregar-se à Luz Interior.
Mas jamais vocês irão dizer “a Luz Interior me curou”, porém, ao menos nesse caso, a Verdade da cura é real.
Então, vocês estão em uma área de transição, vocês se preparam (já desde alguns anos e para os próximos

anos) para passar a outro estado vibratório.
Mas o problema está neste nível.

Não é à toa que, hoje, vocês têm muitas terapias novas que são lançadas e que surgem com a impressão de
que, a cada vez, isso será melhor do que com as outras.

Isso é característico da ilusão e da armadilha.
A medicina chinesa, a medicina tradicional, sempre existiu, mas elas são consideradas como tradicionais,

portadoras e veiculadas por um passado e uma tradição.



O sistema que vocês creem hoje são sistemas que querem levá-los a mais divisão, a mais compreensão, e
não a mais integração e mais espiritualização.

Mas o problema que se apresenta, hoje, é que vocês não podem aceder à 5ª Dimensão ocupando-se do
corpo, vocês realmente podem aceder à nova vida, unicamente, fazendo sua a vontade do Pai, ou seja,

deixando agir, em vocês, a Luz e a transformação.
Enquanto vocês quiserem explicar, psicológica, kármica e transgeracionalmente, uma patologia, vocês se
prendem, inconscientemente, a esta 3ª Dimensão e, aí, está o principal problema da humanidade hoje e,

sobretudo, no que vocês chamam de mundos conectados espiritualmente.

***

Pergunta: será que a atitude mais correta seria aceitar a doença como uma concessão do Pai?

Esta proposição é um pouco limitada.
Há, também, pessoas que morrem dizendo “eu não tenho câncer, eu estou curada” e, no entanto, elas morrem,

a doença está sempre aí.
Isso não é uma afirmação, não é porque, mentalmente, decidimos ignorar alguma coisa que isso vai

desaparecer, isso se chama tampar o sol com a peneira.
Isso significa que uma vez que a doença esteja aí, convém olhar para esta doença, sentir a doença, não

encontrar uma explicação cognitiva, kármica, emocional, etérea ou biológica, mas se transcender, naquele
momento, ou seja, buscar o Reino dos Céus, buscar subir em vibração porque, infelizmente, quando a doença

está aí, exceto por milagre, ela sempre estará aí.
Porque, se ela desaparecer do local onde ela está, ela irá aparecer em outros lugares, um dia ou outro.

 Isso faz parte da sua história de vida.
Vejam, por exemplo, uma criança que nasce com um eczema e, depois, ele chega à adolescência e o eczema

desaparece e é substituído pela asma e, depois, mais tarde, na idade adulta, vão aparecer outras
manifestações alérgicas e, depois, um dia, ele encontra um médico e é a mesma coisa, seja com

medicamento, seja com magnetismo ou mesmo com decodificação [tipagem] biológica, ele vai achar que ele
expressa suas doenças porque o terceiro ancestral do seu avô tinha a mesma coisa, ele carrega o peso do
DNA do seu trisavô e o milagre: a compreensão ou o remédio homeopático ou alopático faz desaparecer a

asma e a pessoa fica feliz porque ela se diz que a doença foi tratada, independentemente da via.
Mas não há provas, vocês não têm como saber se o câncer da próstata que irá aparecer 10 anos depois não

esteja ligado a isso.
Vocês têm meios de demonstrar que não há ligação por que vocês não veem os mundos causais?

Mesmo os médiuns veem no plano astral, os hipnotizadores veem no plano etéreo, algumas pessoas chegam a
ver até no plano astral, mas quando vocês modificam alguma coisa no interior do corpo, vocês não têm meios

de saber o que vocês induzem.
As modificações vão durar a vida toda, seja com um medicamento alopático, seja com a homeopatia, seja com

a mão de um curandeiro ou seja, até mesmo, por um milagre.
Qualquer modificação de um desequilíbrio provoca outro desequilíbrio, já que vocês estão na 3ª Dimensão.
Então, não é preciso ignorar a doença, evidentemente, é preciso tratá-la, mas, ao nível do tratamento, a nada

serve querer procurar explicação, que esta explicação seja biológica por meio de avaliação sanguínea,
radiológica, psicológica, energética, ou até mesmo espiritual.

É preciso transcender, transcender.
A doença é uma oportunidade de crescimento, para parar e fazer um balanço.

É uma oportunidade para realinhar-se, é uma oportunidade para buscar o Reino dos Céus.
Eis a causa da origem da doença: obrigá-los a olhar para o centro do seu ser e não olhar para as causas que

são, realmente, algo muito atraente.
Porque, quando alguém lhes diz a causa, que isso seja uma técnica, que isso seja uma radiografia que lhes diz

“sim, aí, você tem uma bola”, vocês compreendem porque vocês sentem dor, vocês ficam contentes e,
depois, vocês dizem “é preciso retirar a bola”.

Evidentemente, se vocês não acreditam na cirurgia, vocês irão ver um curandeiro que vai retirar a bola e,
depois, a bola é retirada e vocês ficam contentes e vocês estão curados.

Isso é o que vocês creem, mas não há cura, há apenas translação da doença.
A cura apenas ocorre quando vocês acedem a estados de consciência que nada mais têm a ver com a

limitação da 3ª Dimensão.
Então, na conduta da vida diária, a doença deve ser considerada como um instrumento de superação, não

através da compreensão (mesmo se, efetivamente, em algumas técnicas isso possa ser sedutor, dizendo à
pessoa que ela tem isso porque isso vem disso), mas a cura não está aí, mesmo que haja terapia emocional,

terapia vibratória ou terapia química.
Isso não tem absolutamente nada a ver, a cura está para além disso, ela está na integração da separação que

existe, do sofrimento que existe na 3ª Dimensão.
Eis o papel redentor, mal compreendido, do que temos chamado de sofrimento ou de doença.
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Pergunta: então, o eixo terapêutico principal não seria achar um meio de restabelecer o equilíbrio
entre esses diferentes órgãos sem buscar compreender o porquê desse desequilíbrio?

A melhor terapia é aquela que será empregada pelo amor.
O amor é uma vibração de consciência capaz de transcender e de, realmente, esvaecer, a doença no outro.
Ou o ser é capaz de encontrar o amor (isso é bastante raro), ou ele reencontra em seu caminho o milagre do

amor indo à peregrinação, por exemplo, em Lourdes ou em outros lugares.
E, no espaço de um instante, a doença desaparece.

Reconheçam que, mesmo assim, isso é muito raro, por quê?
Porque os seres humanos não acreditam, tão simplesmente, porque ninguém pode pensar que para fazer

desaparecer alguma coisa basta buscar o reino do amor, ninguém é capaz de imaginar e, depois, muitos seres
que dizem que, efetivamente, o amor cura, estão em uma forma de chantagem e não na realidade do amor.
Então, se alguns terapeutas são capazes de se elevar neste espaço vibratório do amor, eles podem irradiar

este amor aos outros e, por isso, pode ali haver, realmente, transformação e cura e não translação.
É por isso que, hoje (e esse deveria ser o caso desde muito tempo), isso apenas se põe em prática,

evidentemente, com muitas oposições, resistências e freios porque vocês imaginam bem que os interesses
comerciais, mas também, e talvez ainda mais, os interesses egotistas, são muito mais importantes do que a

liberdade espiritual.
O médico, o terapeuta, fica muito contente em ter tratado alguém, que o faça pela glória ou pelo dinheiro, é a

mesma coisa.
Por outro lado, lembrem-se do que dizia o maior neófito sobre este planeta, o CRISTO, ao cego: “vai, foi a tua

fé que te salvou, vai e não peques mais”.
Houve transcendência real, naquele momento, porque foi a dimensão espiritual do amor que agiu, e a vontade
espiritual do amor não é curar, mas transformar e colocar no centro, colocar no coração do reencontro consigo

mesmo.
 Não há mais espaço para a doença e há transcendência, há, realmente, milagre.

Então, o milagre, ainda uma vez, é algo raro porque muitos seres humanos não acreditam que isso seja
possível, e a maior parte daqueles que acreditam em milagre ali vai com uma mente, eu diria, de negociação,

de transação e não de abandono, o que não é a mesma coisa.
Portanto, a verdadeira solução?

Vocês podem se divertir com as máquinas, com o magnetismo, mas é preciso bem compreender que isso não
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é a verdadeira cura, a verdadeira cura é a cura do coração, ou seja, a abertura do coração.

***

Pergunta: quais são as leis de translação dos desequilíbrios?

É algo que é muito, muito vasto, é preciso bem compreender que o que caracteriza a vida é a possibilidade,
para uma entidade que habita um corpo de carne, de manter um estado vivente.

É um absurdo dizer isso, mas é, no entanto, a verdade: apenas podemos estar na vida se mantivermos a vida.
Ora, o que mantém a vida?

É a alma, a coesão da alma no interior do corpo.
A doença traduz uma ruptura da comunicação entre a alma, a vontade de amor e a realidade da vida

manifestada.
Uma vez que esta ruptura é consumir (e todas as vidas aparentemente encontram isso até o acesso a uma
outra dimensão), uma vez que a doença existe, convém não mais entrar nesses estados de translações,

estamos bem de acordo.
Mas, as leis de translação?

É inútil dá-las para vocês porque, se eu lhes dou as leis de translação, a que isso serviria, porque vocês irão
compreender que se vocês têm tal problema, que dez anos antes vocês tiveram tal outro problema, no início

dos dez anos seguintes, conforme a terapia que foi realizada, vocês terão ainda um outro problema.
Mas isso não lhes dará, tampouco, a solução.

Vocês irão de translação em translação.
O meu objetivo não é afastá-los da verdade, o meu objetivo é permitir, simplesmente, que vocês se perguntem

sobre a utilidade das diferentes formas de compreensão, mas, sobretudo, da utilidade final, preponderante,
primordial do amor.

O amor é cura, o amor é transcendência e o amor é, sobretudo, a única solução para os problemas que vocês
experimentam, em seu corpo, mas, também, na vida diária.

Mas o problema (isso não é um problema, isso é a verdade) é que, se vocês encontram o amor no sentido o
mais nobre do termo e se a humanidade encontra amor, a dimensão em que vocês vivem não tem mais razão

de ser porque esta dimensão da encarnação, da queda, está implicada em fazê-los viver a falta de amor.
Então, se vocês encontram o amor, vocês não têm mais nada a fazer aqui, mas vocês não ficam mais doentes. 

A encarnação é uma doença, o que não significa que seja preciso se suicidar, eu jamais disse isso, eu disse,
simplesmente, que o próprio princípio da encarnação já é um processo de dissociação e de morte, quaisquer

que sejam as belezas que existam na criação (e o Pai sabe que elas são incalculáveis).
O homem é muito belo, a natureza é muito bela, mas isso nada tem relação com a verdade do amor, isso é

apenas um pálido reflexo, mesmo se os poetas tenham enaltecido os milagres da crisálida que dá a borboleta,
a beleza da rosa, tudo isso é apenas um pálido reflexo em relação à realidade.

Nós ficamos, como vocês veem, sempre nas generalidades, eu creio que nós teremos necessidade de
aprofundar, numa outra vez, as passagens da transformação da 3ª à 5ª Dimensão ao nível do corpo porque, aí,

há muitas coisas a dizer também, mesmo se as generalidades sejam, para mim, ainda mais importantes.
O que é preciso compreender é que vocês não irão aceder a esta transformação se vocês não aceitarem o

amor.
Então, nós vamos desenvolver para vocês uma série de técnicas que permitem abrir algumas funções,

desenvolver novos corpos, evidentemente, mas se a sua consciência não estiver voltada para o amor, isso de
nada vai servir, é o que dizia, eu os lembro, São Paulo, quando ele dizia “ainda que eu fale a língua, mesmo

aquela dos anjos, se eu não tiver o amor, eu nada ganho, mesmo que eu tenha a fé para mover todas as
montanhas, para mover a Terra ainda em sua totalidade, se eu tiver esta força, se eu não for o amor, isso de

nada me serve”.

***

Pergunta: então, como podemos “curar” a falta de amor ou a incapacidade para alcançar este
estado de amor?

É já preciso bem compreender que o amor não é um movimento.
Frequentemente, o amor tem sido definido como uma atração, esse é o amor humano, vocês são atraídos por

alguma coisa e vocês têm confundido a emoção, o movimento e o amor.
O amor nada tem a ver com um movimento, o amor é o centro, no centro não há mais movimento, vocês não

estão mais no inspirar e expirar, vocês não estão mais no ir e vir da vida na encarnação.
O amor é, portanto, um estado de energia, um estado transcendente.

Mas este estado não pode se encontrar nem no passado, nem no futuro, nem na causalidade tal como vocês a
compreendem, e a isso se juntam as doenças.



O amor encontra-se no ‘tempo zero’, ou seja, no presente eterno, isto é, para encontrar o amor é preciso parar
o tempo, isto é, para encontrar a cura é preciso parar o passado, é preciso parar o futuro.

Então, o ser humano inventou a meditação, então, alguns seres muito piedosos chegaram a se aproximar desta
dimensão de amor, deste estado de amor, mas, no entanto, uma vez vivenciada a experiência, eles desceram

de novo porque eles não cristalizaram este estado de amor.
O estado de amor cristaliza-se a partir do momento em que há uma adesão total à vontade da alma, uma

adesão total à vontade da Luz e da Divindade, isso significa ser capaz de aceitar, não de compreender, de
aceitar ser o que vocês são e de entrar em ressonância com a dimensão do ser único que vocês são.

Enquanto vocês tiverem uma interrogação no interior de vocês, enquanto vocês tiverem medo de uma projeção
do amanhã, vocês não poderão encontrar este estado.

É o que lhes dizem todos os mestres desde tempos imemoriais e em todas as tradições.
Então, o ser humano vai tentar meditar, encontrar o centro, às vezes ele sente o que acontece quando ele

atinge o centro, mas não chega a cristalizá-lo porque, de imediato, o mental, as construções que vocês
elaboraram no mundo, mas também em sua cabeça, estão aí para impedi-los de encontrar isso.

O ser humano é feito dessa maneira.
Vocês estão na encarnação, ou seja, vocês estão na divisão, mesmo aqueles que se iludem dizendo-se

felizes, embasbacados de amor, eles estão na emoção, eles não estão na realidade do amor.
A realidade do amor não pode ser compartilhada em palavras, isso não pode ser descrito em palavras.

Eu tento falar com vocês definindo, mais ou menos, o que é, e mesmo se eu o mostrasse a vocês, mesmo se
eu o definisse perfeitamente a vocês, não seria por isso que vocês iriam viver a experiência.
A experiência do estado de ser, do estado de amor, é algo profundamente íntimo e pessoal.

É o retorno à Unidade, é a acesso à 5ª Dimensão.
Então, a doença deve ser concebida não unicamente como alguns chamaram de mal-estar ou pela expressão

de um sofrimento emocional.
Mesmo se isso for verdade, é, realmente, extremamente infantil crer que vocês serão curados.

Sim, vocês serão transladados de doença em doença, de problema em problema, e vocês passarão assim a
sua vida e vidas inteiras de doença em doença, de morte em morte, de corpo a corpo, tentando encontrar uma

solução que não pode existir aí onde vocês a procuram.
 Lembrem-se do que dizia o CRISTO: “meu reino não é deste mundo”.

Vocês não são deste mundo, vocês estão sobre este mundo.
“Deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me no caminho da vida”, ou seja, do amor, e o Pai sabe que
sobre o amor todo mundo fala, mesmo as religiões, mas falam de amor e semeiam o ódio e todos são assim.
E todas as pessoas (eu estou traquinas), mas a maioria dos seres que se dizem no caminho espiritual fala de

amor, mas é apenas ódio porque eles se escondem atrás das palavras, mais uma vez.
O Amor não é uma palavra, não é um movimento, é um estado, é um estado de Luz que escapa à influência da

encarnação, ou seja, à influência do passado e à influência do futuro.
Então, a boa saúde, o equilíbrio tão buscado, encontra-se unicamente aí.

Eles se encontram não na compreensão do porque vocês têm tal problema porque, isso, é o que chamamos
de ação/reação (lei kármica), mas CRISTO veio para a Lei do Amor ou da Ação da Graça.

Ação da Graça ou ação de Estado de Ser não diz compreensão.
Então, é essa mensagem que é preciso divulgar.

Agora, nada os impede de tratar com a química, com a homeopatia, com a mão, com as palavras, um
problema, mas é preciso também ser honesto para dizer ao outro que isso que lhe é proposto não é uma cura,

é uma translação.
A cura, ela está nele, é encontrar o estado de amor.

Portanto, o terapeuta que alcançou isso, mesmo se ele ali não vive permanentemente, é capaz de elevar o seu
nível vibratório para espelhar (no sentido mais nobre do termo), no outro, a Luz e levar sua alma para este

estado de ser, fazê-lo atingir o topo da alma, este estado particular de transcendência.
Aí se situa o espaço de cura, e é por isso que os mistérios da cura devem, necessariamente, implicar os outros

planos vibratórios.
Enquanto vocês utilizarem ferramentas da 3ª Dimensão, a química, a própria vibração homeopática, a mão do

curador, o ato mental, o ato emocional, a decodificação da compreensão, vocês não estarão na cura.

***

Pergunta: e quais seriam as ferramentas da 5ª Dimensão?

As únicas ferramentas da 5ª Dimensão são o Estado de Ser, a Luz, o Amor, a Unidade, a Fluidez, não há nada
mais.

Não há técnica.
Aliás, na 5ª Dimensão a doença não pode existir, a doença existe apenas na 3ª Dimensão, a doença é inerente

à encarnação na 3ª Dimensão.



A encarnação, se o podemos falar de encarnação na 5ª Dimensão, não conhece a sombra, a sombra é um
processo eminentemente específico da sua dimensão.

***

Pergunta: mas, então, como um corpo de 3ª Dimensão, doente de fato, pode ascensionar na 5ª
Dimensão?

Evidentemente que o corpo físico apenas poderá elevar-se se ele não estiver muito doente, simplesmente
porque há transcendência.

A partir do momento em que vocês encontrarem o estado de Amor (o que será o caso durante a ascensão,
evidentemente), bem, a doença irá desaparecer instantaneamente.

Se a doença não puder desaparecer, não poderá ali haver ascensão.

***

Pergunta: em vista da dificuldade que têm os seres humanos para atingir este estado de amor,
como, nessa passagem na 5ª Dimensão, isso poderá ser vivido de maneira coletiva?

Por um fenômeno de deslocamento, por uma modificação vibratória, transitória que ocorrerá a um dado
momento específico, durante a pré-ascensão coletiva, que colocará cada ser humano em relação com o amor.

Naquele momento haverá a escolha, a liberdade, talvez a possibilidade de aceitar este estado.
Do mesmo modo que vários seres no caminho espiritual experimentam etapas que aproximam do amor pelas

meditações sobre o coração, pela ativação de algumas funções espirituais.
Exceto que, aí, isso será definitivo.

***

Pergunta: como um homem como Krishnamurti, tão próximo deste estado de amor, pôde falecer de
um câncer de fígado?

Caro amigo, vocês sabem, toda pessoa morre um dia ou outro, é por isso que não é preciso achar explicação
psicológica.

Era o momento de partir, simplesmente.
Ele deixou a 3ª Dimensão e eu também morri e outros morreram de insuficiência renal e de outros problemas.

CRISTO morreu na cruz.
Será que Ele tinha que pagar como karma?

Não.
Para alguns seres é necessário, mesmo para os mestres, viver, durante este sofrimento, um fenômeno de
liberação ainda maior para permitir-lhes (isso vai parecer-lhes um pouco bizarro) elevar-se ainda mais alto.
Porque um ser realizado como Krishnamurti, ou como outros, no momento em que o sofrimento chega, vai

permitir destilar, ainda mais, a quintessência da alma e permitir subir ainda mais alto, mais facilmente do que a
morte que ocorre, assim, durante o sono.

***

Pergunta: isso corresponde ao que chamamos de aspecto redentor do sofrimento?

Perfeitamente.
O sofrimento é redentor porque no nível do sofrimento, no sofrimento, buscamos, em primeiro lugar,

compreender porque temos isso (biológica, decodificada, física, orgânica ou psicologicamente, não importa).
E depois, quando o sofrimento se torna, eu diria, inexorável e inelutável, dizemos “por que eu, isso não é

verdade”.
E depois passamos, após, à aceitação, durante a fase final da aceitação há um abandono à Luz.

Esta experiência da morte pela doença é uma experiência liberadora e, efetivamente, uma experiência
redentora, muito mais do que um acidente.

***



Pergunta: então, para esses seres, a natureza da patologia não tem “importância”?

Nenhuma.
Vocês buscam, ainda, explicações para seres que não têm mais explicação.

***

Pergunta: a forma particular do nosso corpo (ou seja, um tronco, dois braços, duas pernas, uma
cabeça) tem um sentido? e, da mesma forma, a organização dos nossos órgãos?

Isso é o que existe sobre a Terra porque os arquétipos que foram colocados em operação, os Querubim do
fogo que foram as vibrações originais nesta 3ª Dimensão, neste sistema solar, necessitavam da presença do

que vocês encarnaram.
Mas há outros sistemas onde, por exemplo, não há necessidade do sistema pulmonar, onde a respiração não

se faz pelos pulmões.
O arquétipo da respiração está de outro modo localizado.

Da mesma maneira que vocês falam do seu coração que é dividido em quatro cavidades, há raças encarnadas
em 3ª Dimensão onde há seis cavidades.

Assim como o número de dedos não é sistematicamente o mesmo.
Então, por que o ser humano tem esta configuração?

E bem, isso é extremamente complexo, isso aplica uma série, às vezes de virtudes da alma do ser humano e
da humanidade, mas, também, isso significa a presença de algumas rodas de fogo durante a descida na

encarnação.
Vocês têm, como vocês dizem, cinco sentidos.

Então, os sentidos são muito precisos, mas há outros sentidos.
Não apenas aqueles que vocês conhecem somente, mas o ser humano tem cinco.

Tudo isso corresponde a uma finalidade específica, mas a finalidade é sempre a mesma, é encontrar o amor.
Sua experiência de vida na encarnação passou pelo elemento aéreo, vocês vivem no ar, há seres que vivem na

água e que viveram na água na 3ª Dimensão, eles têm uma forma e atributos completamente diferentes.
Então, podemos dizer que há, necessariamente, uma adequação entre o elemento no qual vocês vivem e o

elemento com o qual vocês são constituídos e a constituição física, havendo uma relação direta entre os
Querubim do fogo e os elementos éter, ar, água, fogo e terra que estão presentes na maioria de vocês.
Vocês são constituídos de 80% de água, de 70%, e vocês vivem no ar, portanto, isso resulta em certa

configuração, e há, isso vai parecer-lhes bizarro, mas há seres constituídos de terra e que vivem no fogo onde
não há água, isso existe na 3ª Dimensão.

A forma não tem absolutamente nada a ver com a forma biológica que vocês têm e, no entanto, esses seres
têm a mesma finalidade que é encontrar o centro.

Tudo é possível, então, podemos dizer que a forma que vocês têm está adaptada à sua alma, mas, também,
às vias de encarnação que vocês escolheram, ou seja, ser constituído na maior parte de água e viver no ar.
A partir do momento em que o ser humano precisa encontrar o centro, o centro será encontrado através do

equilíbrio dos quatro elementos, qualquer que seja o elemento constituinte predominante.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os Querubim do fogo?

Os Querubim do fogo são as rodas de fogo que são os mais preparados corações do Pai.
Eles são aqueles que vão colocar em movimento a vida nas diferentes dimensões e nas diferentes

manifestações.
Eles são a vibração essencial ligada ao fogo, mas, também, ao som.

 Eles são aqueles que vão precipitar a criação de átomos, a criação de formas nos diferentes mundos.
Eles são responsáveis pela diferenciação, pela diversificação da vida na encarnação, nesta dimensão e em

todas as outras dimensões.
Vocês são oriundos dos Querubim, o que não quer dizer que vocês sejam Querubim, mas que os Querubim
colocaram em movimento as suas almas que estavam aglutinadas umas com as outras ao nível da mônada

central que vocês chamaram de D’us.
A atuação dos Querubim permitiu, ao mesmo tempo, um movimento de afastamento da FONTE.

A um dado momento, esse movimento de afastamento, por sua escolha pessoal, decidiu experimentar a
separação da FONTE e dos Querubim, por ordem da mônada central, que decidiu atribuir vibrações sonoras,

permitindo-lhes descer nos mundos de divisão nos quais vocês estão.



E isso foi a mesma coisa para o sistema solar, isso foi a mesma coisa para as estrelas, em seu aspecto visível,
mas também invisível.

Portanto, os Querubim são as rodas primordiais da vida, são aquelas que permitem as manifestações múltiplas
da vida, são elas que dão origem às galáxias, que dão origem aos sóis e aos planetas.

A música das esferas é a sinfonia que é ouvida pelos Querubim do seu sistema solar quando todos eles estão
trabalhando.

***

Pergunta: o contato com os Querubim pode nos aproximar deste amor que você fala?

Não.
Simplesmente, quando o ser humano vive algumas experiências, quando ocorrem algumas experiências de

abertura que aproximam do centro, há uma série de sons que aparecem no ouvido, é o que a tradição oriental
chama de Siddhi, ou seja, os poderes da alma e, em particular, o som da alma.

O som da alma traduz a comunicação com a alma.
Em um nível mais elevado onde nos aproximamos o máximo possível do coração do ser, da essência que

somos, aparece a música das esferas que está associada à aplicação do desvendamento, da revelação, de
algum modo, da energia dos Querubim.

Ela é ouvida do lado esquerdo.
Acima de tudo, isso é um marcador da ativação de alguns centros energéticos.

Quando encontramos pela primeira vez a Luz, seja pela experiência de morte iminente, seja pela ativação de
algumas funções ao nível dos chakras, o som da alma se revela, não são os Querubim, é o som da alma.
Depois, e gradualmente e à medida da evolução, particularmente quando a energia é capaz de subir até o

coração, ou de descer até o coração, o que dá no mesmo, há revelação da música das esferas que significa a
abertura à compreensão dos mundos além da causa, ou seja, da Divindade, da Unidade e da Fluidez.

Agora, um trabalho sobre esse som é perfeitamente possível, evidentemente.
Ele é o marcador, a testemunha da ativação desta função e dessas funções aí.

***

Pergunta: quais são as relações entre os Hayoth Ha Kodesh e os Querubim?

Eles estão na mesma relação porque eles fazem parte do que denominamos, na cabala, o triângulo Sefirótico
superior.

Eles fazem parte do que vocês denominaram tronos, domínios e virtudes, ou seja, o triângulo o mais alto que
corresponde ao ser humano no nível da cabeça, isto é, que estão em relação direta com a emanação trinitária

da Unidade, o dois três em um.

***

Pergunta: o que você entende por “ordem de precipitação na matéria”?

Isso é muito conhecido, é o que vocês chamaram de corpo espiritual, corpo divino, inicialmente, a mônada
central.

Então, a primeira etapa é a tomada de consciência dos Querubim que são as almas afixadas ao redor da
mônada central, corpo espiritual, corpo causal, corpo mental, corpo astral, corpo etéreo e físico.

Em seguida, há outros corpos que aparecem, mas que não têm ainda nome, mas que os fazem passar a um
outro estado, ou seja, que os fazem aceder a uma outra dimensão de vida onde o corpo físico, no sentido em

que vocês o entendem, não existe mais.
O corpo etéreo assume o lugar do corpo físico, ou seja, ele é muito mais móvel, muito mais flexível do que

aquele em que vocês vivem e, sobretudo, ele não corresponde mais às dimensões sombra/Luz, ao jogo
sombra/Luz que vocês conhecem, quer dizer que a separatividade desaparece.

***

Pergunta: você falou, igualmente, de uma ordem de criação dos órgãos?

Vocês têm a ordem que é ilustrada pela sua própria configuração física.



O primeiro órgão a aparecer (e eu não falo de noção de embriologia porque, aí, é completamente diferente,
ainda uma vez) é o conjunto do sistema nervoso, cérebro e medula espinhal.

Paralelamente a esse sistema nervoso, cérebro e medula espinhal, aparece o coração.
Esses são os dois sistemas que aparecem em primeiro lugar.

Depois, a ordem de aparecimento segue a ordem da criação embriológica tal como vocês conhecem: os
órgãos dos sentidos, os membros e os órgãos do aparelho digestivo, as funções excretoras e reprodutoras

(tais como estão inscritas em sua geração descendente ao nível do corpo).
Isso é um modo, mais uma vez, que apenas é válido porque vocês são constituídos de água e porque vocês

vivem no ar.  
Então, de nada serve dar a ordem de precipitação.

É importante compreender o que eu dizia no início, ou seja, que há uma vibração inicial pronunciada pelo
movimento de Querubim que é uma roda que gira.

Esta vibração vai gerar a criação de um modelo nas diferentes esferas (espirituais e divinas, causais, e assim
por diante), até a física.

O que vocês veem é apenas o aspecto mais denso, o mais material da emanação.
Então, de nada serve, de qualquer maneira, querer conhecer.

Se vocês quiserem os diferentes nomes, poderíamos também falar, por exemplo, do gênio, do Querubim da
vesícula biliar que se chama Shama, são nomes em hebreu que têm um significado, mas a pronúncia correta

do arquétipo movimenta [precipita] o arquétipo ao nível do corpo.
 Então, há técnicas que permitem curas pelo som, reproduzindo a vibração arquetípica do órgão, mas isso não

traz a verdadeira cura que, ainda uma vez, eu o repito a vocês, é a cura pelo estado de ser do amor.

***

Pergunta: e as ligações entre os arquétipos e a vida biológica?

Já que tomamos o exemplo da vesícula biliar, a vesícula biliar é uma bolsa, uma vesícula que se esvazia no
momento da digestão.

Este órgão está situado sob o fígado, isso é orgânico.
Ao nível etéreo, a vesícula biliar põe em funcionamento algo que é a digestão, ao nível energético, quase

astral, sobre a vesícula biliar os chineses nos dizem que é o órgão que permite decidir, decidir a digestão, mas,
também, decidir ao nível psicológico.

Então, voltando um pouco, ao nível espiritual, agora, a vesícula biliar é o fogo sagrado, é o fogo que dispara a
criação, esse é o papel oculto da vesícula biliar, é o fogo sagrado, é aquele que anima a vida.

Mesmo se não houver a vesícula biliar, mesmo se a retirarmos, a função permanece.
Não há mais fogo sagrado que permite a vida, e quando eu digo a vida, isso não é unicamente a queda na

encarnação, isso é, também, o resultado da vida no seu sentido de nova elevação.
Eis o papel da vesícula biliar.

***

Pergunta: será que você poderia explicar isso para os principais órgãos?

Isso é perfeitamente possível, mas nós iremos reservar isso, se vocês bem o quiserem, para uma conversa
posterior, aí é sempre um exemplo nas generalidades.

Eu creio que essas conversas sobre o corpo humano deverão se esticar por algumas vezes, então nós temos
todo o nosso tempo, efetivamente, para desenvolver a mesma coisa que eu acabo de dizer para a vesícula

biliar, mas para todos os órgãos.
Cada órgão tem uma vibração, tem um nome, uma função, mas também uma frequência própria.

Isso foi descoberto pelas medicinas energéticas.

***

Pergunta: qual é a diferença entre vibração e frequência própria?

A vibração recorre à vibração sonora do apelo, por exemplo, Shama.
Shama é a vibração, mas a frequência do órgão é a frequência do seu metabolismo no nível da encarnação.

Por outro lado, quando eu digo Shama, eu coloco em ressonância a vibração da vesícula biliar com o arquétipo,
o que não é o caso com a frequência.



***

Pergunta: qual é o suporte desta vibração?

Eletromagnética, mas também fotônica.
A frequência eletromagnética é aquela que permite à sua cabeça, em todos os sentidos do termo (a cabeça, o

mental, o intelecto e o cérebro), ter contato com a realidade biológica.
Isso é a frequência eletromagnética, mas o órgão, a vesícula biliar, comunica-se com o fígado.

Aí, eles não se comunicam de maneira eletromagnética (no sentido eletromagnético de frequência), mas eles
se comunicam por cursos de ondas muito mais rápidos, ou seja, pelo fóton.

Do mesmo modo que, o que vocês denominam DNA, se comunica nas células por emissões de ondas e,
sobretudo, por emissões de fótons que são emitidos nos ultravioletas, isso é conhecido agora.

***

Pergunta: então, na falta de poder utilizar o amor para curar, será que o meio terapêutico mais
correto não seria o fundamentado nas frequências de reequilíbrio dos órgãos por frequências

magnéticas, eletromagnéticas?

Isso é inteiramente possível, na condição de que não haja doença no sentido orgânico.
Caso em que seria puramente paliativo e que iria acarretar, talvez, uma translação que não seria agradável, mas

enquanto os problemas permanecerem, não na função orgânica, mas energética, isso é perfeitamente
indicado.

***

Pergunta: como podemos distinguir entre os dois?

Simplesmente, se não houver resposta à frequência emitida, significa que o órgão está acometido no plano
orgânico grave.

É a mesma coisa para o câncer, quando há câncer em um órgão, há destruição das próprias frequências do
órgão e, aí, emitir a frequência do órgão, estritamente de nada serve.

***

Pergunta: quando falamos da própria frequência do órgão, será que isso é o resultado de todas as
pequenas frequências associadas a cada célula?

Não é a soma, há uma frequência celular, há uma frequência nos ultravioletas para o DNA que corresponde à
frequência dos átomos, em redução eletromagnética ou amplificação fotônica.

Agora, as frequências, isso são frequências extremamente precisas que correspondem, por exemplo, eu digo
não importa o que, mas 2470 hertz para o fígado, 6200 hertz para a bexiga, etc., etc., isso são frequências

funcionais e isso nada tem a ver com as frequências celulares.
Isso é uma frequência do órgão.

***

Então, caros amigos, vocês estiveram perfeitamente à escuta do que eu tinha para dizer-lhes, mas retenham
bem que de tudo o que eu vou dizer-lhes depois, o mais importante é o que eu lhes disse hoje.

Eu lhes trago o meu Amor, a minha Bênção e eu lhes digo até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=134
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito, nesse lugar.
Gostaria, primeiramente, antes de começar a trocar com vocês, de significar-lhes que, esta noite, nossa
conversa será um pouco mais curta do que de hábito, porque teremos a chance de ter, após minha vinda, e
antes que a Mamãe faça sua descida de energia ao nível dos corações, uma mensagem importante que será
transmitida por alguém que lhes dirá, ele mesmo, quem ele é.
Então, vamos, se querem, sem tardar, começar a tentar responder às suas questões, que os preocupam em
suas evoluções respectivas.

Questão: que fazer para avançar ainda mais nesse caminho de ascensão?

Hoje, como muitos seres humanos, vocês se encontram no que se chama a encruzilhada dos caminhos, ou
seja, vocês têm, todos aqui presentes – e alguma mais do que outros, talvez – percorrido certo caminho
durante sua vida, o caminho da experiência da vida, o caminho da experiência de vidas.
Talvez, vocês se interessaram, durante sua vida, por alguns tipos de caminhos espirituais que os levaram,
certamente, muito longe de sua origem cultural, social e, mesmo, espiritual de partida.
Esses caminhos foram necessários, a um dado momento, para dar-lhes a impressão de liberdade, talvez, a
impressão de escapar de alguns condicionamentos ligados, justamente, à família, ligados, também,
certamente, à cultura na qual vocês vivem, isso eram etapas.

Hoje, vocês estão em outra etapa e, cada vez mais, confrontados a escolhas que vocês chamariam,
certamente, ao nível literário extremamente difíceis, ou seja, fazer escolhas entre algumas oportunidades que,
há ainda pouco tempo, pareciam-lhes muito longe de fazer.
Vocês estão no período de desafio e, obviamente, é o período que quer isso, ao nível da escala da
humanidade toda, inteira.

Então, alguns terão interrogações muito mais materiais em relação a uma ocupação profissional, em relação a
uma mudança de parceiro de vida e, por vezes, vocês são colocados em face de escolhas que são, por vezes,
difíceis a fazer porque, o que se pode dizer, simplesmente, é que sua consciência começa a funcionar
diferentemente.

Vocês têm outra percepção, lúcida, eu diria, sobre a realidade, infelizmente, deslocada, da dimensão na qual
vocês vivem e no mundo no qual vocês vivem hoje, que é um mundo de ilusão, um mundo de falsidade.
Então, os orientais diziam Maya, ilusão, mas, aí, é maya de maya, ou seja, vocês estão, verdadeiramente, em
hipocrisias, em debates que não têm lugar de ser e que não interessam ao homem, em sua evolução, à mulher
em seu desabrochar pessoal, profissional, social, afetivo e espiritual.

Mais do que nunca, os seres humanos, mesmo sem falar de abertura do que quer que seja ao nível dos
chacras ou dos corações, vocês se tornam cada vez mais lúcidos sobre o mundo que os cerca, mas, também,
do que acontece no interior de vocês, nos mecanismos que regem suas escolhas, nos mecanismos que
regeram seus comportamentos durante toda a vida.

Hoje, é como se vocês abrissem os olhos a uma nova realidade, à verdadeira realidade do que vocês vivem e
do que os cerca e, isso, obviamente, gera, para a maior parte dos seres humanos, muito estresse, porque não
há correlação possível entre a lucidez interior que surge, os véus que se rasgam, de momento, e a realidade do
que é vivido por vocês, nas relações com o outro, com os outros, mas, também, nos contextos profissionais,
familiares, sociais, afetivos.
Então, é um movimento, eu diria, que é, verdadeiramente, algo que está acontecendo de maneira poderosa
para muitos, muitos, muitos seres humanos encarnados.

Então há, também, a impressão de que a vida seja algo de extraordinário, mas que, talvez, a humanidade e a
rede social, em seu conjunto, não está na vida, mas está na ilusão da vida, através de caminhos que foram
tomados e que não têm o objetivo, eu diria, da transcendência do ser humano e, ainda menos, seu desabrochar
nos planos pessoais, afetivos, psicológicos e espirituais.

A diferença em relação a antes é que, cada vez mais, nos anos e nos meses que vêm, vocês vão estar
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conscientes desse desvio que existe entre suas vidas e o ambiente, no sentido o mais amplo, e a realidade do
que é a vida, além, mesmo, do acesso às outras dimensões que vêm para vocês.

Questão: há um mês, há um cometa, portanto, que apareceu, extremamente luminoso. É um dos
sinais pré-ascensionais ou não?

Isso é, perfeitamente, um sinal pré-ascensional; não sou eu quem o diz, mas outros antes de mim e há
extremamente muito tempo identificaram a passagem de cometas de maneira visível no céu, na influência de
energias chamadas Micaélicas.
A cristalização arcangélica faz-se através da manifestação de cometas que passam em seu orbe terrestre.

Então, inúmeros cometas passaram há agora mais de doze anos: no período Pascal dos anos 94 e 95 de seu
tempo terrestre, dois cometas desenharam uma cruz no céu, visível por todos, em um ano de intervalo.
Ninguém viu porque eles não passaram no mesmo momento, obviamente, mas eles se cruzaram a um ponto
extremamente preciso do céu, desenhando a cruz visível para todos, descrita nas escrituras.
Era o anúncio do advento do período da revelação que chega agora.

Muitos médiuns falaram do ano 2012 como data limite da evolução da humanidade para um novo paraíso, mas
uma nova dimensão ou, em todo caso, uma mudança importante deve sobrevir durante este período.
Então, obviamente, no ano passado vocês tiveram uma passagem de cometa que se fragmentou e que,
efetivamente, induziu uma pré-ascensão.
Então, a ascensão, é preciso ver isso como um fenômeno, ao mesmo tempo, individual, mas, também,
coletivo, mas que concerne, também, ao conjunto do planeta.

Inúmeras manifestações em relação direta com o fenômeno ascensional foram descritas, já, nas aparições da
Mamãe celeste, já há duzentos anos, aquela a quem vocês chamam Maria, que definiu, de maneira perfeita, o
que vocês chamam os três dias.
Mas, em outras tradições, do outro lado da Terra, chamam-nos não os três dias de trevas, mas os três dias de
Luz, que são ligados a processos introfísicos extremamente importantes, que devem chegar à terra, isso é
para um tempo que nós não podemos nomear.
Só o Pai conhece a data e, ainda, não sei, mas é algo que deve chegar com uma data limite, e esse período,
vocês estão plenamente dentro.

Então, vocês entram em fenômenos pré-ascensionais, efetivamente, o que explica que vocês tenham
momentos de lucidez extremas sobre as circunstâncias de sua vida, sobre as circunstâncias da vida social, da
vida que compõe a humanidade, atualmente, a vida encarnada sobre a Terra.
E, por vezes, independentemente de períodos de lucidez, vocês têm períodos de vazio, nos quais vocês têm a
percepção, talvez, não da Luz, mas de uma aparência de Luz, e que lhes mostraria a verdade e vocês recaem
nos modos de funcionamento dessa humanidade dissociada, distanciada, separada que vocês conhecem
bem.

Então, sim, vocês entraram, efetivamente, sobretudo, no período que se aproxima, agora, muito rapidamente,
em menos de uma semana, em um período extremamente importante, que nós veremos daqui a pouco, com
aquele que virá falar-lhes disso.

Questão: por que estar no amor pode suscitar reações, cóleras junto ao outro ou em si?

Então, o que se pode definir, já, é a diferença fundamental entre a cólera que é uma emoção, primeira coisa,
uma emoção específica.
Se se toma o casal de emoção, a que se chama a cólera e o medo, o medo é uma energia de cristalização que
desce, a cólera é uma energia que sobe, que se acompanha de um movimento de energia mais ou menos
violento, mas cujo sentido corresponde à subida da energia.

Então, é preciso diferenciar isso do amor, porque o amor não é, absolutamente, uma emoção.
Muitos seres concebem o amor/emoção, o amor/sentimento, mas esse não é o amor de que lhes falaram
todos os mestres espirituais encarnados sobre a Terra.

O amor não é uma emoção, o amor é um estado, isso é extremamente importante.
A emoção é o que põe em movimento, a cólera põe em movimento para cima, a tristeza põe em movimento
para trás, o medo põe em movimento para baixo, a alegria põe em movimento para frente, mas nenhuma
dessas emoções corresponde a um estado de amor.
Então, muitos seres humanos confundiram a emoção do amor, porque o amor pode, se vocês não estão
estabilizados, provocar um estado de emoção e desencadear o prazer.
É uma lógica de movimento energético, de apropriação ligada ao prazer ou à alegria (que vocês têm nas
relações sexuais, por exemplo).

Então, o problema é que muitos seres humanos confundiram o amor, tal como eles podiam vivê-lo como
atração emocional que traduzia certo estado não de ser, mas de movimento para a alegria e para o prazer, mas
o amor não é isso.
O amor é algo, justamente, que é desprovido de emoção, é algo que está no instante, algo que é



transcendente, é algo que não gera, justamente, qualquer emoção.
O amor é um estado de ser que, entretanto, implica uma expansão, uma irradiação que é o inverso da
irradiação egoica que os puxa para si mesmos.
É algo que os abre às outras dimensões e às suas próprias outras dimensões de corpo, enquanto, talvez,
quando uma pessoa envia-lhe o amor, talvez, essa pessoa envie-lhe uma emoção.

Essa emoção, que é prazer, pode ser sentida como cólera porque, talvez, haja, em você, ainda, certa forma de
confusão entre prazer e cólera, mas, a partir do momento em que há amor real, irradiado e não emoção há,
realmente, transcendência e há milagre de todos os possíveis ligados ao amor e à Luz.

Mas a maior parte das pessoas vive um estado específico, que elas interpretam como o amor, mas o amor não
é uma atração, o amor é um estado e quem diz estado diz parada do movimento, ou seja, para encontrar a
interioridade, o centro coração, é preciso parar o movimento e, portanto, parar as emoções, enquanto, talvez,
os seres que querem aportar-lhe o amor ou a ajuda enviam, a você, uma dimensão de movimento que gera, em
contra-reação, a cólera, simplesmente, porque, talvez, em sua, digamos, em sua infância, você tenha se
encontrado confrontado a algo que está em relação com o amor/cólera.
O que quer dizer que o amor era justificado pelo meio parental, através da cólera, ou seja, o amor e a cólera
foram identificados a uma emoção que era, sensivelmente, a mesma coisa, porque o prazer vai para frente, o
amor do outro vai para frente, a cólera pode, também, ir para frente, mas, também, para cima e, por vezes, há
cóleras que juntam as duas emoções.

Aí está a fonte, talvez, do que permanece como cólera, entre aspas, ligada ao amor do outro.

Questão: você teria preconizações a dar-nos sobre o modo alimentar?

Então, a primeira coisa a compreender para o alimento é que não é necessário forçar-se porque não é bom
comer isso ou aquilo.
É preciso apreciá-lo, eu diria, talvez, senti-lo, mas o sentir pode ser, por vezes, falso.
É evidente que, quando vocês se abrem, um pouquinho, para outra dimensão de vida, obviamente, as
características alimentares vão modificar-se.

Então, eu diria, de qualquer modo, há certo número de armadilhas das quais é preciso escapar, porque essas
armadilhas existem e foram construídas nesse mundo para impedi-los, ao nível alimentar, de aceder a
dimensões superiores.
Há, primeiramente, certo tipo de alimentos que podem ser prejudiciais, de maneira formal, à sua saúde, porque
esses alimentos foram adulterados, de maneira voluntária, por cartéis de grupos alimentares agro alimentares
internacionais que não trabalham, verdadeiramente, para nutrir os seres humanos.

A primeira coisa é, obviamente, o que vocês chamam os alimentos transgênicos, ou seja, que foram
modificados, que vai bem além do que lhes dizem, mesmo nos piores cenários.
Em seguida, há alimentos que são, por vezes, utilizados nos mundos alternativos, como fonte de proteínas, em
substituição dos animais, é a soja, obviamente.
Ora, a soja é uma planta que é, por natureza, anti-evolutiva, porque ela cresce para a terra, ela não cresce para
o Sol e, quanto mais vocês comem a soja, mais vocês se tornam pesados.
Isso é importante a compreender.

Em seguida há os alimentos que, no início, eram alimentos muito espirituais, mas que foram modificados, em
especial, por causa de inseticidas, pesticidas que foram colocados neles e que desnaturaram, completamente,
a virtude espiritual do alimento, e eu quero falar, com isso, dos alimentos que são, essencialmente, o trigo e o
mel.

Então, agora, vem outro problema, aquele da carne vermelha.
Obviamente, não é pedido, para fazer caminho de abertura para a quinta dimensão, ser totalmente vegetariano
ou vegan, mas sua consciência deve ditar-lhes qual é o efeito do alimento que vocês ingerem.
Então, obviamente, é preferível escolher, na alimentação, mais legume, mais fruta do que carne, isso é
bastante evidente, tanto mais que, no que concerne à carne, as condições de cultura dos animais são, muito
certamente, a causa de numerosas doenças, porque é desumano, nem animal, aliás.
É mais um modo de cultura que é completamente equivocado, de pôr animais que não veem, mesmo, a luz do
dia, eu penso, em especial, nas aves, mas, também, nos fertilizantes e no que vocês chamam os hormônios,
que são dados aos animais para fazê-los crescer mais rapidamente.

Tudo isso vai desnaturar, mesmo, a natureza de tipos de alimentos que vocês absorvem, entretanto, não é
preciso fazer disso regras formais.
Se vocês gostam do pão e se acham que não há qualquer efeito secundário em comer o pão, bem, comam o
pão, entretanto, sua consciência, hoje, mais do que nunca, diz-lhes, espontaneamente, quais são os alimentos,
quando vocês os ingerem, que lhes fazem bem ou que lhes fazem mal.

É um pouco mais difícil, obviamente, para o trigo e para o mel, porque não é evidente, de início, mas isso vai
tornar-se um problema, progressivamente e à medida de uma absorção mais maciça desses tipos de
alimentos.



Aí está, mas eu não quereria fazer generalidade demasiado importante desses tipos de alimentos.
Façam o que sua consciência dita a vocês, em função do que vocês sentem, comendo referidos alimentos.

Os laticínios não são alimentos destinados a serem absorvidos pelos seres humanos.
Aí, em contrapartida, o problema não é espiritual, é problema de tolerância ou intolerância.
Todos os outros produtos têm efeitos importantes em seu desenvolvimento espiritual, mais do que o leite,
mesmo se ele gere doenças importantes ao nível do corpo físico, tem a particularidade de não obstruir seu
desenvolvimento espiritual, o que já é enorme.
Ora, os produtos geneticamente modificados, as sojas, estão aí para obstruir sua evolução espiritual, de
maneira formal.

Questão: o que é do vinho?

Aí está um alimento extremamente importante, porque ele tem a particularidade de elevar as vibrações,
realmente, na condição de não beber três litros de vinho, é claro.
Portanto, nada de perigo ao beber vinho, em toda proporção mantida, como de hábito, é o excesso que é
prejudicial.

No álcool do vinho há certo número de moléculas químicas que têm a particularidade de abrir alguns canais.
Então, em doses, eu diria, não homeopáticas, mas em doses leves, alguns vinhos têm a particularidade, pelo
que representa a uva, o processo de fermentação, de abrir alguns canais no interior do corpo.

Há, obviamente, uma diferença nas moléculas químicas, entre o que vocês chamam vinho branco, champagne
e, sobretudo, champagne e vinho tinto.
Essencialmente, a cor, a vibração da cor é diferente e, para aqueles que têm, agora, muita dificuldade para
suportar o álcool, o que é frequente nos caminhos espirituais de hoje, o champagne é, certamente, o menos
nocivo, porque ele é muito mais leve ao nível da abertura de canais.
O problema do álcool e, mesmo do vinho tinto, em certa medida, é que alguns vinhos tintos, e alguns vinhos
brancos, também, têm a particularidade de abrir, violentamente, os canais, e ativar, violentamente, os circuitos
energéticos, o que pode ser prejudicial para os novos corpos que estão em construção.

Questão: o que é da cerveja?

Esse alimento não tem virtude específica, ao nível espiritual, eu quero dizer.
Não há questão sobre o whisky?

Questão: o fato de «vir» de tal ou tal dimensão é uma referência a uma forma de linhagem espiritual
ou a outra coisa?

É preciso saber, já, que tudo provém e tudo volta à Fonte última.
Essa Fonte última está além das dimensões, uma vez que ela penetra todas as dimensões; essa fonte última
que vocês chamaram, segundo suas terminologias, o Pai, a Luz, pouco importa, a Fonte central de vida, se
preferem.
Há dimensões muito mais etéreas do que a dimensão terceira, na qual vocês vivem, que são, obviamente, por
alguns lados, mais próximas da emanação primordial.

Então, dizer de alguém que ele vem de tal dimensão, isso quer dizer que seu lugar de origem, tal como ele se
manifesta aqui, na terceira é, efetivamente, de uma dimensão que é muito mais complexa do que a dimensão
terceira, mas, de fato, muito mais próxima da Luz autêntica.
Quanto mais vocês sobem, entre aspas, os planos vibratórios dimensionais, mais acedem a dimensões
repletas de Luz.

Então, dizer de alguém que ele vem de tal ou tal dimensão, isso é válido para algumas entidades espirituais que
podem apresentar-se, nas quais se pode sentir uma vibração muito mais forte, muito mais etérea ou muito mais
luminosa, pode-se dizer, com uma qualidade de Luz diferente, que assinala uma dimensão superior.
Mas há algumas dimensões que não podem, absolutamente, manifestar-se nessa dimensão, seja através de
um canal, um médium ou, ainda, espontaneamente porque, se elas se manifestassem na terceira dimensão,
fariam explodir toda a vida de terceira dimensão, porque elas não suportam a mínima sombra, a mínima
ausência de Luz.

Ora, o jogo da terceira dimensão é um jogo específico, que dura há muito tempo entre a sombra e a Luz,
enquanto, nas dimensões superiores, isso não pode existir.
A partir da quinta dimensão, a sombra não tem mais existência possível, não há mais, tampouco, o
antropomorfismo que vocês conhecem do ser humano; há formas que vocês poderiam qualificar de angélicas.
Por exemplo, nas dimensões décima oitava, vigésima primeira, vigésima quarta, as formas que vocês
observarão nada mais terão a ver com qualquer antropomorfismo, nem anjo, nem homem, nem outra forma
humanoide, mas, puramente, triângulo irradiante de Luz, por exemplo, para a vigésima quarta dimensão e, no
entanto, nível de consciência que passou, talvez, pelo humano ou talvez não, mas que, no tempo, tal como
vocês chamam a curvatura do tempo, algo de eminentemente anterior e eminentemente afastado, em todo



caso.

Então, dizer que se vem de tal dimensão, isso não quer dizer grande coisa; há famílias de almas que vêm de
alguns sistemas solares ou de outros sistemas solares pela forma humana.
Há, também, humanos que, hoje, nada têm a ver com o humano, tal como vocês o concebem e que, no
entanto, tomaram um corpo de carne (tanto nas forças de Luz como nas forças da sombra, mas isso é outro
debate).
O que é preciso, simplesmente, reter é que a dimensão na qual vocês vivem, terceira dimensão, é uma
dimensão de sombra e de Luz limitada pelas variáveis que são o tempo e o espaço, o que não é mais o caso a
partir da quinta dimensão.

Questão: onde está a relação entre as forças da Luz e as forças da sombra?

Há, nas escrituras sagradas antigas, inúmeros elementos que foram dados para o período que vocês vivem.
As forças da sombra e as forças da Luz estão todas no trabalho, de múltiplos lados.
As forças Micaélicas, que são as forças da renovação espiritual ligadas à emergência da nova trindade para a
emergência da quinta dimensão estão no trabalho já há mais de dez anos, mas reforçaram-se, no ano passado.

É o Arcanjo Miguel que deixará seu lugar, no momento do fenômeno ascensional, à aproximação de Uriel, que
é aquele que é especializado nos fenômenos de reversão: reversões de consciência, reversão, também, do
que vocês chamam os polos, mas isso é outra história.

Então, o combate da sombra e da Luz?
Não há necessidade de inclinar-se no que acontece no cosmos ou no que acontece em outras dimensões.
Esse combate é ilustrado, já, em vocês mesmos: são as atrações do passado que não querem morrer, que
pertencem à sombra, e as forças de Luz que querem levá-los para o desconhecido, para a novidade, para o
amor, ao qual vocês resistem, porque há o que dirão disso, há a educação, há o dinheiro, há a família, há os
pais, os filhos e tudo e tudo, que vem bloqueá-los, freá-los para o acesso a essa quinta dimensão.

E, do outro lado, há, também, o que vocês observam sobre a Terra: o jogo dos elementos, o jogo das forças
que estão no trabalho, hoje, sobre o planeta.
Aí, vocês têm a ilustração, perfeita, do combate entre a sombra e a Luz, entre o passado que não quer morrer e
que resiste e depois, por vezes, também, a Luz, entretanto, é inexorável.

Então, o combate, obviamente, está sob os seus olhos, no interior de vocês, mas, também, no exterior de
vocês, nessa dimensão, obviamente.

Questão: em que consiste essa quinta dimensão?

Então, é, ao mesmo tempo, importante e extremamente complexo, é como se vocês fossem um marciano e
me pedissem para descrever a vida sobre este planeta, isso não poderia fazer-se em dois minutos, nem em
cinco minutos, nem mesmo em um ano, nem mesmo em dez anos porque, enquanto vocês não tiverem vivido
tudo o que eu poderia dizer-lhes disso, não será, como dizer..., perceptível.

Então, há regras, leis fundamentais que se exprimem na quinta dimensão, que são total e diametralmente
opostas ao que vocês conhecem na terceira dimensão.
A terceira dimensão é o jogo da sombra e da Luz, ilustrado, mesmo, em relação à Luz do Sol que vem iluminá-
los e que projeta uma sombra atrás de vocês.
Isso não é possível na quinta dimensão.

Vocês veem o Sol que vem de um ponto preciso, que é o Sol exterior.
Quando vocês passam à quinta dimensão, já, vocês não estão mais na superfície da terra, vocês estão no
interior da vida, o que quer dizer que vocês estão no interior da Terra, não mais em sua superfície; vocês estão
no processo da vida, ao mais perto do núcleo central cristalino do planeta.
O Sol não é mais um ponto de Luz, de influxo fotônico que chega para vocês, que se levanta em um ponto e
que se esconde em outro ponto.

Na quinta dimensão, a Luz é onipresente, por toda a parte, e, todas as direções do espaço, porque vocês estão
na dimensão interiorizada do Sol, esse é o primeiro ponto, e a Luz que vem de toda parte não pode ali haver
sombra projetada.
Mas as próprias características físicas da Luz não são mais as mesmas, e vocês sabem, na tradição, fala-se,
por exemplo, de glóbulos de prana, de glóbulo de vitalidade, de fótons, se preferem, para os cientistas, que é,
ao mesmo tempo, uma onda e um corpúsculo.
São as duas estruturas diferentes do fóton.

Então, agora, na quinta dimensão, é preciso compreender, se é que isso seja possível, compreender sem vivê-
lo, que a velocidade mínima é a velocidade da Luz.
De fato, não há mais velocidade, é instantâneo, o pensamento é criador, instantaneamente: eu quero construir
uma casa, a casa constrói-se, instantaneamente, conforme o que eu tenho em meu espírito.



Assim, a estrutura celular não é mais, de modo algum, a mesma, o que os constitui, hoje, é oitenta por cento de
água, mas, também, como principal átomo, o carbono.
Quando vocês penetram a quinta dimensão, o núcleo de carbono não pode mais existir, ele é substituído pela
sílica, o silício.
A água, também, será modificada.
Então, tudo depende em qual quinta dimensão vocês entram, porque vocês, humanos, vivem no ar, com um
corpo de carne, feito de matéria de terra.

Então, na quinta dimensão, há seres vivos – vai-se chamá-los assim – que vivem na água e não no ar.
A partir da nona dimensão, isso é mais complexo, porque vocês podem viver no fogo, não no fogo que queima,
que vocês conhecem, mas outro fogo, com outras características físicas.

Então, é muito difícil a compreender.
É como se vocês me pedissem para descrever como é quando vocês morrem.
Pode-se descrever, muitos outros humanos descreveram, receberam informações sobre o além, mas é uma
coisa escrever coisas sobre o além, e é outra coisa vivê-las, o que é uma coisa completamente diferente.

Por exemplo, na quinta dimensão, o que vocês chamam a família, que é ligada à linhagem, ao DNA, não existe,
absolutamente, e não pode existir, porque o DNA de sua terceira dimensão é profundamente amputado,
profundamente limitado em relação ao DNA que existe em outra dimensão.
As bases do DNA não são mais, de modo algum, as mesmas; aliás, as cadeias carbonadas não existem mais,
elas são substituídas por cadeias de silício, que são muito mais vibrantes.

As características da matéria não são mais as mesmas.
As formas, o antropomorfismo humano não será mais, de modo algum, o mesmo, talvez não para aqueles que,
hoje, acederão com esse corpo à quinta dimensão, mas para as vidas futuras.
A arquitetura molecular, a arquitetura do cérebro, do coração, dos órgãos será profundamente diferente e,
sobretudo, as regras sociais serão profundamente diferentes.
Tudo o que, hoje, faz o valor da vida, tal como a sociedade humana de hoje construiu, não existirá,
absolutamente.

A dificuldade não é querer, a todo custo, orar, meditar, purificar o corpo, mesmo se seja importante.
O mais importante é que cada alma, em sua alma e consciência, deverá fazer a escolha.
Cada alma deverá decidir se ela quer abandonar a terceira dimensão para entrar, diretamente, nessa quinta
dimensão.
É um ato, eu diria, muito consciente, que lhes será pedido; é uma decisão livre, na condição, obviamente, de ter
a possibilidade de ascensionar, ou seja, de não ser atraído pelo que fazem as virtudes da terceira dimensão.

Mas, eu repito, ninguém julgará.
Muitos seres humanos, mesmo que vocês pudessem chamar «despertos», se é que desperto queira dizer,
ainda, algo nessa situação, mas pode-se dizer que alguns seres humanos decidirão, em toda consciência,
prosseguir a experiência da terceira dimensão.
Isso não será uma punição, porque eles mesmos terão decidido isso.

É preciso, efetivamente, compreender que o fenômeno de ascensão concerne à totalidade do planeta, mas
não à totalidade dos habitantes humanos, nem animais, aliás.
A porcentagem é extremamente frágil, muitos seres escolherão recomeçar a terceira dimensão, porque é
escolha deles, porque eles terão necessidade de fazer outras experiências.
Para outros, eles terão medo de ir para essa novidade.
A quinta dimensão, vocês devem concebê-la como uma morte, é uma morte para a terceira dimensão; é,
verdadeiramente, uma reversão total dos fundamentos da vida e dos valores que os animaram há tantas e
tantas vidas, é algo de extremamente novo, de extremamente diferente e, se querem, poder-se-ia comparar
isso a um fenômeno de despertar que viveram alguns mestres espirituais, alguns, eu não disse todos.

Por exemplo, eu poderia tomar exemplos na bíblia e falar de Elias, falar de Enoque, que estavam, totalmente,
imersos na quinta dimensão.
E, também, há mulheres, é claro, é preciso não esquecer delas.
Havia, por exemplo, essa grande mística da Índia, que eu tive a chance de encontrar, e que se chamava Ma
Ananda Moyi, que teve a particularidade de estar e de viver na quinta dimensão a maior parte de sua vida.
São níveis de consciência e de vida que nada mais têm a ver com a encarnação e, no entanto, ela manteve um
corpo de carne, porque esse corpo de carne era tão purificado, tão insignificante, que era transparente de
Divindade.

Então, aí está o que se pode apreender, intelectualmente, um pouquinho, dessa quinta dimensão, mas
compreendam, efetivamente, que o modelo econômico, os modelos sociais, os modelos educativos, os
modelos familiares que vocês construíram, absolutamente, não têm qualquer sentido na quinta dimensão, mas,
absolutamente, nenhum.

A organização societária, absolutamente, nada tem a ver com o que vocês construíram, nem com o que vocês
vivem.



vivem.
É, ao mesmo tempo, muito mais harmoniosa, mas, na quinta dimensão, por exemplo, vocês não podem
esconder seus pensamentos.
Os pensamentos viajam na velocidade da Luz, instantaneamente, e todo ser humano que vive na quinta
dimensão, eu penso, por exemplo, no povo do Intraterra, hoje, é perfeitamente consciente dos pensamentos
de todos seus congêneres, quer eles sejam humanoides ou não humanoides.
Eles funcionam em unidade unificada de consciências de vinte e quatro unidades.
Vocês não podem imaginar o que isso é, estar na quinta dimensão e estar conectado a vinte e três seres, vinte
e três outras entidades que se comunicam na velocidade da Luz com você.

É melhor que os pensamentos sejam coerentes; é melhor que isso vá ao mesmo sentido, se se pode dizê-lo.

Aí está a frágil percepção do que se pode dizer.
Então, eu creio que seria preciso, talvez, deixar ainda algumas questões e, depois, deixar o lugar para aquele
que vem.

Questão: um trabalho com as plantas ditas sagradas pode ajudar nos processos atuais?

O fenômeno das plantas sagradas, que são numerosas na superfície deste planeta, permite, efetivamente,
tocar com o dedo certo estado, mas tocar um estado não permite estar no estado.
É preciso, efetivamente, compreender isso.

Viver uma experiência não é viver um estado, é algo de transitório.
Então, se esse estado transitório pode ser um meio de fortalecer na fé da existência desses estados, de
maneira mais permanente, é preciso tentar a experiência.
Se é uma experiência a mais, isso não serve para grande coisa.

Retenham, efetivamente, que todas as experiências que foram dominadas pelos xamãs correspondiam a
processos terapêuticos extremamente precisos, no objetivo de ter uma ação sobre um evento ou sobre algo ou
sobre alguém.
Então, hoje, muitos seres humanos gostariam de tentar experiências.
É perfeitamente louvável, mas é preciso prestar atenção para não depender dessa experiência demasiado
frequentemente, porque, naquele momento, isso se tornaria uma ilusão.
A quinta dimensão deve eclodir em todo ser humano que é de boa vontade, de maneira fácil e sem artifício,
entretanto, se a experiência é um meio de certificar, de reafirmar suas certezas, reafirmar suas crenças, então,
é preciso fazê-la.

Questão: Jesus disse «você deixará pai e mãe».
O que significa isso, hoje?

Isso significa, também, «deixem os mortos enterrarem os mortos».
Há momentos nos quais vocês devem fazer as escolhas, que não são escolhas ligadas ao intelecto ou ao
afetivo, elas são diretamente ligadas pela consciência e vocês vão encontrar-se confrontados a escolhas cada
vez mais, como eu dizia, difíceis, ou seja, nas quais está a responsabilidade de sustentar as necessidades de
um filho, de um adolescente, de um pai ou de um membro da família, e o que lhes dita sua liberdade nova de
quinta dimensão.
É um problema de difícil escolha [cornélien], eu o disse, efetivamente, no início da apresentação, mas esses
problemas vão surgir, cada vez mais.
Não se esqueçam, também, de que a maior parte de vocês que está aqui está em uma vontade espiritual de
bem, mas não se esqueçam, também, de que as resistências na espiritualidade vão tornar-se cada vez mais
terríveis, sobretudo, em seu belo país que vocês chamam a França, e o que vocês chamam a caça às bruxas
será aberta como nos piores tempos do que vocês chamavam a inquisição.

Vocês não terão mais o direito de pensamentos espirituais, não terão mais o direito de falar de Luz.
Aí também, será preciso fazer escolhas, aí também, será preciso ter isso, como vocês dizem, para afirmar o
que vocês são, realmente, e não aceitar os jogos da sombra, sob o pretexto de ter a paz.
Mas, aí também, são escolhas que vocês terão que fazer e não, unicamente, ao nível da família, eu repito, nem
ao nível dos parentes, mas de uma maneira geral, na vida.

Mas, dito em outros termos, ao limite extremo, vocês estão prontos para morrer por seu ideal?
Lembrem-se do sacrifício de Abraão. Isso é a humanidade toda, inteira, que vai fazê-lo.
Eu não posso dizer mais, de momento, em relação a isso.

Eu lhes aporto toda a minha bênção e todo o meu amor, como de hábito, e estejam certos de que, na próxima
vez, se aquele que vem não estiver tão apressado, poderemos discorrer ainda mais tempo.

Agora, recebam todo o meu amor.
Eu vou deixar o lugar para aquele que vem, que lhes dirá, ele mesmo, quem ele é.

(«aquele que vem» é Orionis, em sua mensagem de 8 de fevereiro de 2007).
__________________
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Recebam, queridos filhos da Unidade que vocês são, toda a minha gratidão por acolher-me neste espaço, a
fim de impulsionar a sua alma, impulsionar o seu corpo e impulsionar o seu Espírito para mais autenticidade,

para mais Unidade, para mais Luz.
Eu me apresento: alguns de vocês, historicamente, chamaram-me de Melquizedeque, o Ancião dos Dias.

Em um plano mais etéreo, que é aquele ao qual eu dediquei as minhas vidas, independentemente das minhas
passagens nessa humanidade terrestre, o nome consagrado que eu porto é aquele de ORIONIS.

Ele corresponde à minha origem primordial estelar que corresponde aos Oriônidas.
 Eu sou aquele também que foi denominado Regente Planetário, porque tive o encargo, há agora mais de

50.000 anos dos seus anos da Terra da superfície, o encargo do futuro da sua humanidade.
Eu não substituo, em nada, aquele que é o Filho do Pai, quem vocês chamaram de CRISTO.

Eu substituo, em nada, a Divina Trindade.
O meu papel seria mais aquele de um supervisor e de um orientador, que permitiu a emergência desta

Dimensão na qual vocês têm vivido há tanto e tanto tempo, esta 3a. Dimensão.

*** 

A minha vinda foi preparada através desse canal há vários dias, a fim de pô-los frente à realidade da Unidade
que vem para vocês, que vocês chamam, há muito tempo agora do seu tempo terrestre, de Ascensão, o

Apocalipse em outros tempos.
É importante compreender, aceitar, mesmo se vocês não compreenderem, que as humanidades que se

sucederam na superfície desta Terra, tiveram, todas elas, que enfrentar, que superar, que transcender uma
transformação que sobrevém de maneira cíclica, que permitiu a extinção visível do que vocês chamaram de

‘reino dos gigantes’, que permitiu a passagem da 3ª para a 5ª Dimensão de seres não humanoides que
participam da vida da Intraterra, hoje, que são os delfinoides.

A vida é una, múltipla em suas manifestações, mas múltipla, também, em suas Dimensões.

*** 

Há necessidade, hoje, de compreender e de aceitar, se vocês não compreenderem, que o fim de um ciclo foi
ativado.

Os sinais, os estigmas disso são extremamente numerosos.
Que aquele que tem olhos olhe, que aquele que tem ouvidos ouça, que aquele que sente sinta, os seus
simples sentidos humanos permitem-lhes, hoje, aperceber-se dessa grande transição e dessas grandes

transformações que acontecem e que irão acontecer em um futuro muito próximo, para toda a humanidade,
inteira, e para este Sistema Solar, na sua totalidade.
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Há necessidade de estar alinhado, há necessidade de estar unificado, há necessidade de estar reunificado, a
fim de poder, livremente, aceder à sua Dimensão, não à original, mas à sua dimensão de Luz que lhes foi
escondida, que lhes foi ocultada, eu diria, graças ou devido, de acordo com as suas vidas, a um artifício

evolutivo que permitiu o nascimento desta 3ª Dimensão na qual vocês vivem, há agora mais de 50.000 anos.

*** 

Outros seres passaram por aí e os acompanham, hoje, como pequenos irmãos, a partir da Intraterra ou a partir
do que vocês chamam de Extraterra, mas sempre na mesma Dimensão para o seu devir.

Eles são em grande número.
Há, em primeiro lugar, os seus irmãos e irmãs, as suas raças associadas, que estão na Intraterra, que têm a

particularidade de viver na 5ª Dimensão, ao mesmo tempo tendo feito o sacrifício de um corpo que pertence,
ainda, à 3ª Dimensão.

Há muitos anjos que foram chamados, nas escrituras, de Anjos do Senhor, seres que vêm de uma constelação
muito distante no espaço-tempo, mas extremamente próxima pelos portais intraterrestres, denominada Vega da

Lyra.
Há muitas formas de vida que evoluem a partir da 5ª até a 11ª Dimensão, que estão aí para facilitar o processo

ascensional de cada alma em particular, se tal for o desejo dela, mas, também, do conjunto deste planeta e
deste Sistema Solar.

*** 

A experiência dimensional da sombra foi necessária, como etapa de retorno à Unidade, como etapa de
maturação, como etapa de maturidade.

Cabe a vocês, hoje, se não compreenderem, aceitar, com um Coração aberto, a possibilidade do retorno à
Unidade, porque, de todos os tempos, vocês não deixaram de ser Filhos da Unidade, Filhos do Único e seres

de Luz.
Só os artifícios da precipitação na encarnação permitiram a existência de algumas leis temporárias,

perfeitamente estudadas, perfeitamente analisadas e perfeitamente compreendidas por alguns movimentos ou
algumas religiões - em especial, as orientais - mas, hoje, como dizia o Filho do Pai durante a sua passagem na
encarnação, é-lhes solicitado para entregar o seu Espírito nas mãos do Pai, pata entregar o seu Espírito nas

mãos da Luz, para dirigir-se à sua herança que lhes é devida, à sua Luz interior.
É-lhes solicitado para deixar esvanecer-se, para deixar morrer o que não tem mais razão de ser, o que não terá

mais razão de ser dentro de pouco tempo.
Não lhes é pedido para abandonar, totalmente, exceto se a sua consciência lhes disser, as suas vidas, mas

para preparar-se para a eventualidade disso em um futuro próximo, em termos de tempo terrestre.
Cabe a vocês, como seres livres e, sobretudo, sem qualquer dependência afetiva, sob nenhuma dependência

social ou sob nenhuma imposição, não fazer escolhas que seriam contrárias à vontade do seu ser interior,
desse Ser de Luz que vocês jamais deixaram de ser.

*** 

Nisso, eu vim anunciar-lhes um período extremamente próximo, que é o que vocês poderiam denominar uma
janela, uma janela espaço-temporal é um termo que dá um pouco de pompa, mas é, efetivamente, disso que
se trata, que corresponde à ativação, de maneira um pouco mais visionária, forte, da 5ª Dimensão em sua 3ª

Dimensão.
Pois é preciso efetivamente compreender que o fenômeno de transição tem necessidade de ancorar-se,

através dos portais intraterrestres, através também dos vórtices de energia que percorrem a superfície deste
planeta, de encontrar pontos de ancoragens para permitir a Ascensão dimensional do conjunto daqueles que

desejarem reencontrar a sua Unidade primordial.
Nisso, eu apenas posso ser o guia de um de vocês ou de alguns de vocês, e apenas posso assistir ao

conjunto do Sistema Solar nessa Ascensão, mas muitas são as formas e as Luzes que os acompanham nesse
caminho de transformação.

Tenham isso em mente, mesmo se vocês não precisarem considerar que isso seja apenas um sonho
momentâneo, como uma eventualidade possível, como algo que deve existir.

Continuem a fazer o que diz a sua consciência, não lutem contra a sua consciência, se a sua consciência lhes
disser para prosseguir o que devem fazer, façam-no, se a sua consciência lhes disser, como dizia o Filho do

homem, para seguir, então, sigam-no.

*** 

As regras que vocês construíram, que permitiram a elaboração desta 3ª Dimensão com suas sombras, com
suas Luzes, é um processo que chega ao fim da rota, não há mais direção para esta Dimensão, não há mais

direção para esta humanidade na 3ª Dimensão, a estrada termina, mas para dar lugar a uma nova estrada, muito
mais luminosa, que irá fazê-los sair da experiência da 3ª Dimensão para entrar, diretamente, na dimensão da

sua Divindade.



É isso que lhes é solicitado, na sua alma e na sua consciência, para manter em algum lugar, em um canto da
sua mente, a possibilidade de que a Luz esteja, em breve, aí. 

Isso está a caminho, estejam certos disso, isso absolutamente não será remetido a qualquer outro momento
senão a este período no qual vocês estão vivendo, durante os alguns anos que os aproximam do prazo.

*** 

Esse prazo não é um fim, é o começo.
Esse prazo não é uma ruptura, mas é uma revelação.

Essa experiência nova não será mais uma experiência, será o fim da experiência, tal como eu desejei em um
momento específico da história desta humanidade, mas o Filho do homem prometeu-lhes a liberação, Ele

disse «vocês estão sobre este mundo, vocês não são deste mundo».
É tempo, agora, de reencontrar a sua Divindade, a sua inteireza, a sua Unidade, a realidade do Filho da Luz que

vocês são.
É tempo de deixar morrer o que não pertence à sua realidade de Luz.

Cabe-lhes escolher, na entidade livre, com conhecimento de causa, pois vocês jamais serão pegos de
surpresa.

Mesmo o ser que jamais quis ver a Luz terá a escolha, quando chegar a hora, de escolher, com toda liberdade,
o seu caminho, de prosseguir na estrada da experiência ou de ir para a estrada da Unidade.

Nisso, nenhum julgamento.
A transformação não é um julgamento, a morte na 3ª Dimensão pode corresponder a uma lei de julgamento

ação/reação.
O que lhes é proposto é uma transformação, não é uma pequena morte, é uma grande morte, e essa grande

morte não é um julgamento, ela é Liberdade, ela é o caminho para a autenticidade, o caminho para a felicidade,
o caminho para a Unidade, e cabe a vocês escolher.

*** 

Aí está, este período começa durante as datas denominadas de 20 a 27 de fevereiro.
Durante uma semana completa, muitas portas vão se abrir, muitas comunicações tornar-se-ão possíveis, mas,
obviamente, as forças de resistência, ainda presentes, tentarão limitar, na escala do planeta, esse impacto da

Luz autêntica na sua Dimensão.
Isso irá se refletir por alguns incômodos individuais, coletivos, planetários, aos quais não é preciso atribuir

importância mais do que o necessário.
Vão além da experiência, vão além da aparência para reencontrar a Divindade da Unidade que vocês são, para

preparar o retorno à Unidade, para preparar o retorno à sua Divindade.
Vocês apenas devem ver a Luz, vocês não devem julgar o que vai advir ao redor de si ou no planeta.

Reencontrar a Divindade e a Unidade necessita da ausência de julgamentos, entretanto, do discernimento,
entretanto, da decisão, entretanto, da afirmação, eu quero dizer, simplesmente, para não condenar aqueles que
não fazem as mesmas escolhas que vocês, por que tal é a liberdade deles, imprescindível, de alma, por que tal

é a vontade deles.
Nenhum elemento deve vir perturbar, de uma maneira ou de outra, essa janela espaço-temporal que se abre a

vocês durante esta semana, em um período de retorno temporário à Unidade, um período de revelação, de
desvendamento e de compreensão e, em todo caso, no mínimo, de aceitação da sua Divindade interior e da

sua Divindade unitária.

*** 

Aí está, eu queria dizer-lhes, caros irmãos, caras irmãs da Luz autêntica, as coisas maravilhosas, as coisas
transcendentes que vêm para vocês, que têm realmente a possibilidade de transformar o seu caminho, se tal

for o seu desejo, se tal for a sua capacidade.
Recebam a minha Bênção iluminada e iluminadora.

Eu vou, agora, dar o lugar àquela a quem vocês chamam de MARIA, a Mãe do Senhor, para a transmissão da
energia dos três Corações.

Bem, a vocês, caros irmãos, sejam abençoados, fiquem unidos. 

************ 
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, primeiramente, recebam, obviamente,
todo o meu amor, a minha bênção e, antes que abordemos o modo habitual pelo qual nós dialogamos, a cada
vez, através das questões e respostas, eu gostaria, primeiramente, de dar-lhes alguns elementos, eu diria, que

são extremamente importantes, antes da chegada da primavera.
Vocês estão, e já sabem disso, a maior parte de vocês, em um período importante; esse período é um

período de revelação, é o período de pré-ascensão, é o período no qual vocês estão precisamente, eu diria,
em uma dimensão que vocês conhecem há extremamente muito tempo e em uma dimensão que alguns de

vocês apenas fazem descobrir, no momento, o que se convencionou chamar de quinta dimensão.
Então, o período que se anuncia durante este ano é um período extremamente importante, porque é um

período de grande transformação interior, um período no qual será necessário fazer as escolhas, ou seja,
colocar os prós e os contras das suas decisões, que vão levá-los a escolher, no nível da sua alma, qual é o

caminho que vocês querem experimentar.

***

Ou vocês vão decidir continuar a experiência da 3a. Dimensão, ou vão decidir deixar morrer, em vocês, essa
3a. Dimensão, para aceder a outro estado de ser, a outra Dimensão, que será outro campo de vida, outro

campo não de experiências, mas de expansão.
Então, muitos de vocês vivem, já há várias semanas, um período, por vezes, extremamente perturbado, com

coisas não habituais, tanto no nível do corpo como no nível do psiquismo, como no nível das emoções, porque
isso corresponde, também, a esse período de transformação.

Em muitas ocasiões, no ano passado, eu já disse que o que acontece no exterior é, exatamente, a mesma
coisa que o que vocês vivem no interior.

Todas as modificações, todas as manifestações ligadas aos elementos desse planeta estão, como vocês
veem, completamente desregradas e correspondem, também, a reajustes que se produzem no interior de

vocês.
Não é questão de punição, não é questão de carma, é questão, aí, simplesmente, de período de reajuste que

é, de algum modo, preparatório às escolhas.

***

Eu lhes dizia, na última vez, parece-me, que havia períodos que iam crescendo no nível de manifestações, ou,
o termo mais exato, eu diria, de efusão da energia na 5a. Dimensão que se aproxima da sua 3a. Dimensão.

Então, houve o período que correspondeu até 27 de fevereiro, que culminou com manifestações de
alinhamentos planetários extremamente precisos.

Vocês vão, depois, e muito em breve, viver o período que vai de 18 a 20 de março, período extremamente
importante e extremamente carregado, no plano vibratório e, imediatamente após, vocês irão encadear com o
período Pascal, com o fim da semana Pascal, e com um impulso de energia ligado à subida na Vibração e,
também, com o fenômeno preliminar à ascensão que irá sobrevir, não no nível físico, ainda, mas no nível

etéreo e astral, desta vez, durante o período da ascensão, real desta vez, no nível do calendário.
Então, vocês veem que, para os próximos dois a três meses, vocês vão viver fenômenos de reajustes, eu diria,

importantes.
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***

Então, convém preparar-se.
Preparar-se, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer deixar claro em si, estar, si mesmo, na clareza mais total para acolher essa efusão de energia,
para preparar os processos ascensionais.

É extremamente importante encontrar períodos de repouso interior, períodos de cura no interior de si para
acalmar, para acolher o que está acontecendo, mas isso vocês irão viver, também, através de manifestações

extremamente potentes, no exterior dos seus corpos, no nível do que pode ocorrer no neste planeta, mas isso
faz parte, eu repito, de processos de reajustes preliminares aos fenômenos diretamente ligados à ascensão,

ascensão em um plano etéreo, para este ano, e ascensão total, nos próximos anos .

***

Então, só o Pai conhece a data, e nenhum ser multidimensional, mesmo nas Dimensões mais altas do que eu,
pode dar uma data precisa, porque, a cada minuto, as coisas se reajustam em função da resposta de cada ser
humano presente e na vida neste planeta porque, quanto mais os seres humanos acolherem essa energia de

5a. Dimensão, mais a transição será facilitada, mais o processo de expansão e de contato com a 5a. Dimensão
será facilitado e será mais fluido, eu diria, e manifestar-se-á em certa forma de harmonia interior.

Então, obviamente, há, na superfície deste planeta, fortes resistências, eu diria, ainda.
É um eufemismo, quando eu falo de fortes resistências, eu diria, oposições violentas a essa emergência dessa

nova consciência, mas, também isso, isso faz parte do que acontece no interior de vocês.
Vocês não sentem, em alguns momentos, que há zonas que não querem morrer em vocês?

Há, algumas vezes, o ego que se manifesta e que tem medo, medo do desconhecido, medo desse novo
estado de vida de existência que lhes é proposto.

***

O que acontece no exterior é apenas o reflexo, também, de lutas que vocês têm a passar no interior de si, as
lutas entre as zonas de sombra que permanecem no interior e que ainda não foram iluminadas e que podem

refletir-se por certo fenômeno de tensão, de depressão e de período, por vezes, extremamente difícil de
perguntar em relação ao próprio sentido da sua existência e ao sentido do destino da alma.

Mas tudo isso, caros amigos, creiam, é estritamente normal.
Todo processo de mudança acompanha-se de grandes interrogações.

No momento em que se anuncia a alguém que ele vai morrer, porque há uma doença terminal, há, obviamente,
grandes resistências que ocorrem, mesmo quando é chegado ao fim da vida, ninguém aceita facilmente,

mesmo sendo profundamente crente, profundamente médium, aceitar perder o que foi, de algum modo, o seu
veículo durante tanto tempo.

***

Então, o acesso à 5a. Dimensão representa uma mudança de estado vibratório extremamente importante,
extremamente nova, também, para a maior parte de vocês.

Então, isso não se faz sem resistências, sem conflitos interiores.
É, também, a mudança do sentido de valores, tudo o que foi a regra, as regras de funcionamento, as leis

espirituais que prevaleciam durante essa encarnação de 3a. Dimensão, há mais de 50.000 anos, vai ser varrido
pela emergência da nova Luz e do novo Sol.

Mas de tudo isso vocês sabem, então, eu tinha simplesmente que dizer-lhes que, durante os próximos dois a
três meses, é preciso tentar encontrar a calma, mesmo isso não sendo sempre muito fácil, eu concebo.
Então, após o meu bla-bla, agora, vou dar-lhes a palavra, para os seus questionamentos, se quiserem.

***

Questão: você teria explicações para nos dar sobre os crop-circles?
Esses crop-circles, como vocês dizem em inglês, correspondem, como sugeriram muitas pessoas, à

intervenção de planos multidimensionais na sua realidade de 3a. Dimensão.
Se vocês observarem, eu diria, a progressão desses desenhos, gradualmente e à medida desses anos, vocês

constatam que há um aumento da beleza, um aumento da complexidade do que aparece.
Há, através desse processo, como que uma espécie de condicionamento para prepará-los para a vinda de

Dimensões outras que não a sua, para facilitar-lhes o caminho para a 5a. Dimensão.



É a intervenção e a irrupção, eu diria mesmo, de dois campos de consciência totalmente diferentes, do ser
humano da 3a. Dimensão que é persuadido de estar só (ou, em todo caso, mesmo crendo no Pai, crendo que
a Divindade não pode manifestar-se na realidade tangível ou de modo tão excepcional como o que se chama

de milagre).
Então, essas manifestações são, de algum modo, preâmbulos para a imersão total da 3a. Dimensão na 5a.
Dimensão e, portanto, para a intervenção maciça do que vocês chamam de irmãos do espaço, dos irmãos

extraterrestres, mas, também, dos irmãos da Intraterra.
São as primícias, se quiserem, um modo de significar-lhes, de uma maneira suave, a presença e a intervenção
iminente dessas forças que, no momento, apenas deixaram poucos vestígios no nível desse planeta ou, em

todo caso, nessa civilização.

***

Questão: poderia falar de pontos cósmicos importantes na França?
Perfeitamente, isso corresponde a lugares de ancoragem na 5a. Dimensão.

Na 3a. Dimensão, esses lugares existem, então, primeiramente, há lugares de que se fala muito, nesse
momento, mas que são, de algum modo, enganos, são lugares nos quais se vai atrair os seres para mascarar

um outro lugar.
É como a contraespionagem, se quiserem.

Vão ser designados lugares, porque eles são muito fortes para que todo mundo vá olhar ali, o tempo que a
subida na vibração dos outros lugares – que, eles, são autênticos – faça-se, de maneira serena, para que eles

não sejam, eu diria, invadidos.
Então, não é questão de dar-lhes, em um plano preciso, onde se situam esses lugares de emergência que são

vórtices de 5a. Dimensão.
Há dois deles, extremamente precisos, na França, que vão corresponder, aliás, a lugares de reagrupamento

para toda a Europa.
Muitas aparições da Virgem, já nos séculos precedentes, assinalaram a Grã-Bretanha como algo de

extremamente importante.
Então, há lugares de ressonância que não são vórtices de 5a. Dimensão, mas que são lugares de ancoragem,

eu diria, da 5a. Dimensão, efetivamente, em alguns pontos da Bretanha (região da França).
Mas outros pontos, extremamente importantes, não estão nesses lugares; eles estão situados, eu diria, de um

lado, não muito distante dos pés dos Pirineus, mas não à beira-mar, no interior das terras.
Aí está o que eu posso dizer, no momento.

É uma primeira localização, certamente, muito vaga.
A segunda parte está situada em uma região que não é muito distante de lugares que foram extremamente

importantes, em especial, para a emergência das energias das catedrais.
Então, esses pontos, no momento de hoje, são suficientes para vocês, porque não é questão que centenas ou
milhares de pessoas façam como nos lugares como em Bugarach (vilarejo rural francês) ou como em outros

lugares que são lugares vibratórios, certamente, mas que nada têm a ver com a emergência da 5a. Dimensão.
Então, não é questão que eu lhes diga é em tal lugar.

No momento, saibam que esses lugares existem e que, no momento oportuno, penso, sinceramente, que será
antes ou após esse verão, vocês terão definições um pouco mais precisas desses lugares, mas, também,

vocês devem dar-se conta de que muitas pessoas começam a ser chamadas para esses lugares, sem saber o
porquê; porque, talvez, elas tenham sentido um apelo de uma região específica e, até mesmo, se não forem
esses lugares, pode ser outro lugar, que são, talvez, lugares mais preservados em relação a alguns tipos de

eventos que foram descritos em várias ocasiões.
Então, esses vórtices não estão, unicamente, presentes na França, obviamente.

Há um pouco deles por toda a parte nos continentes, em outros continentes, por exemplo, nas regiões que
estão situadas na Meso-América, extremamente importantes; há outro no Canadá, há outro na Nova Zelândia,

há outro na região Ásia-Pacífico.
Mas não me cabe, no momento, desvendá-los de maneira precisa.

Geralmente, cada continente ou subcontinente possui um lugar de vórtice de 5a. Dimensão que vai permitir, no
momento desejado, a atualização da 5a. Dimensão na 3a. Dimensão, ou seja, no momento em que a Dimensão

que vocês chamam de terceira for desaparecer, para dar o lugar à 5a. Dimensão.

***

Questão: poderia nos falar da reversão do eixo do planeta?
A reversão é extremamente importante, porque essa reversão vive-se, também, no interior de si, a reversão do
sentido de valores: os valores materiais serão substituídos pelos valores espirituais, os valores familiares serão

substituídos pelos valores galácticos e, também, a reversão dos polos, obviamente, que vocês conhecem,
porque muitos profetas já falaram disso, muitos canais e médiuns evocam-no sem parar.

Mas vocês têm, diante dos olhos, a realidade do que está ocorrendo, então, o polo magnético já foi deslocado



de maneira extremamente importante.
Há, também, como preliminar ao basculamento desses polos, algo que acaba de ser descoberto pelos

cientistas, que é o fato de que a região mais alta dos polos está completamente aberta.
Há comunicação com a Intraterra.

A região não está fechada pelos gelos, contrariamente ao que se poderia crer.
Então, essas reversões acompanham-se, tranquilizem-se, de uma colocação no abrigo de seres que vão

semear a nova 5a. Dimensão, quando o planeta Terra tiver feito a sua transição.
O basculamento dos polos é algo que não ocorre de um minuto para o outro, é um deslizar progressivo, é um
deslizar que já começou, obviamente, e, a um dado momento, quando a influência do Sol Central da galáxia

estiver com um ângulo extremamente preciso no nível dos planetas deste Sistema Solar, desenrolar-se-á uma
modificação importante da mecânica planetária, de mecânicas planetárias que fazem com que uma série de
rearranjos ocorra no nível das órbitas, no nível da reabsorção pelo Sol do planeta Mercúrio, mas, também, do

afastamento da Terra da órbita atual na qual ela está.
Mas esses processos, se quiserem, desenrolar-se-ão em um tempo em que os seres humanos já terão

escolhido, ou prosseguir a experiência na 3a. Dimensão, ou fazer a transição para a 5a. Dimensão com o corpo
ou sem o corpo.

Nós ainda não estamos aí, isso pode sobrevir entre os prazos que vocês conhecem, ou seja, entre
imediatamente e, o mais tardar, 21 de dezembro do ano 2012, mas de tudo isso, vocês já sabem, muitas

pessoas falaram.
Então, o processo de reversão corresponde, também, a uma reversão no interior dos corpos que vocês têm,

atualmente.
Atualmente, vocês têm um corpo de 3a. Dimensão, esse corpo de 3a. Dimensão corresponde a um átomo

específico constituinte, que é o carbono.
A transição do corpo de 3a. Dimensão ao corpo de 5a. Dimensão acompanhar-se-á de uma transmutação do

núcleo carbonado.
Para aqueles que continuarem com o corpo na 5a. Dimensão, que irão ascensionar com o corpo, há uma

passagem preliminar de todos os núcleos de carbono em núcleos de silício, de sílica, isso irá permitir uma
transparência do corpo.

Paralelamente a isso, haverá uma modificação da estrutura DNA, as duplas hélices vão começar a duplicar-se,
quando a 5a. Dimensão estiver totalmente estabilizada.

O número de fitas de DNA será profundamente aumentado, ou seja, a Divindade e a Vibração da 5a. Dimensão
nada mais têm a ver com a estrutura física, tal como vocês a vivem hoje, o que não quer dizer ausência de

estrutura física, mas estrutura física muito mais etérea, muito mais transparente, com regras de propagação da
vida, de propagação da Luz que serão profundamente diferentes.

Então, a reversão é uma reversão profundamente interior, primeiramente.
Ela está ligada à influência direta da energia de 5a. Dimensão sobre a 3a. Dimensão.

A 3a. Dimensão é uma Dimensão de experiência, é uma Dimensão na qual vocês vivem há agora 50.000 anos,
mas é uma Dimensão, como diziam os orientais, de ilusão, de Maya, que permite experimentar a ausência de

Luz.
Mas o objetivo do humano, do ser único que está no interior desse ser humano, não é experimentar a privação

de Luz durante tão longo tempo.
Então, há um dado momento, no qual a experiência deve terminar, para aceder ao seu verdadeiro estado de

ser multidimensional.
A ilusão é este corpo, entretanto, a vida está presente e a Luz está presente nesta 3a. Dimensão, mas é

preciso, efetivamente, compreender que o acesso à 5a. Dimensão não evolui mais, de modo algum, na mesma
linearidade de tempo.

Os princípios de causalidade que vocês conhecem não terão mais qualquer sentido, os princípios de passado,
presente, futuro não terão mais, tampouco, qualquer sentido.

Muitos paradigmas, muitas coisas mudaram, é por isso que é preciso manter-se pronto, ou seja, viver, como
dizem os orientais, no desapego, e muitas pessoas entre vocês vivem situações nas quais o desapego é
desejado do exterior, com, por vezes, provas certamente difíceis de viver, mas isso faz parte da evolução

espiritual, pois ninguém pode penetrar no reino dos céus, como dizia Jesus, se não voltar a se tornar como uma
criança.

Ninguém pode penetrar na 5a. Dimensão com resíduos da sombra da 3a. Dimensão.
Aí está o que todos vocês estão vivendo, em diferentes níveis, uns e os outros.

***

Questão: o que vai acontecer com as pessoas que não desejarem ou que não puderem aceder a
essa 5a. Dimensão?

Então, ou um meio ciclo de 26.000 anos, ou um ciclo inteiro, de 52.000 anos.
Elas irão fazê-lo em outra Terra porque, quando vocês veem a Terra, têm a impressão de que ela existe

apenas na 3a. Dimensão, mas é uma visão da mente, pois vocês estão fechados para a percepção de outras
Dimensões.



Mas todo ser humano é um ser multidimensional que reuniu seus corpos nesse corpo de 3a. Dimensão.
Assim como a Terra, vocês veem o seu corpo físico, mas a Terra é um ser espiritual, com um coração

espiritual, com múltiplas Dimensões possíveis de vida.
É por isso que eu falei de translação ou de transição.

A Terra de 3a. Dimensão não irá desaparecer, mas é, de preferência, os seres que irão se tornar
transparentes, se acederem à 5a. Dimensão para aparecerem em uma Terra de 5a. Dimensão.

Então, eu diria, é um pouco difícil de explicar com palavras, é como se, a um dado momento, algo está aí e, em
outro momento, não está mais aí.

O que não quer dizer que desapareceu, são vocês que ascensionaram, vocês ascensionaram para juntar-se à
Terra, na Dimensão sagrada dela.

Então, aqueles que não quiserem fazer a escolha, ou porque teriam a liberdade de alma para permanecer na
3a. Dimensão, ou porque teriam a vontade de prosseguir a experimentação da sombra e da Luz, ou porque não
estariam suficientemente prontos, ou porque teriam apego em excesso, bem, irão prosseguir essa experiência

da 3a. Dimensão.
Não há qualquer julgamento aí, não há qualquer fatalismo, eu diria, é simplesmente a livre escolha de cada um
em face de prazos que, de qualquer modo, não se referem, unicamente, ao ser humano, a título individual, mas

se referem ao conjunto deste Sistema Solar.

***

Questão: assim como há lugares que são preparados para a ascensão e que são dedicados a isso,
há pessoas que irradiam essa Dimensão e que são dedicadas a esse acompanhamento?

Mas a maior parte dos seres humanos ou aceita ou recusa, mas estão sujeitas à energia da 5a. Dimensão,
então, há os que vão absorver muito dessa 5a. Dimensão e que vão começar a irradiar e a viver na 5a.
Dimensão, pelas transformações que são as deles, ainda que apenas pelas mudanças de hábitos, seja

alimentar, seja de modo de vida, seja por experiências que envolvem a 5a. Dimensão.
Pois a 5a. Dimensão é, também, uma renúncia a algumas formas de manifestações da vida na 3a. Dimensão,

não unicamente no nível alimentar, mas, também, em todos os níveis de vida, no sentido mais amplo
(emocional, mental, comportamental).

E, efetivamente, há muitos seres humanos (infelizmente, não o bastante, ainda) que são capazes de Vibrar
nessas frequências de 5a. Dimensão, cada vez mais frequentemente.

Felizmente, pois, se nós não tivéssemos os retransmissores humanos para assentar, para cristalizar, de algum
modo, eu diria, para enraizar, se preferirem, essa energia da 5a. Dimensão na 3a. Dimensão, isso seria um

problema insuperável.

***

Questão: poderia desenvolver sobre essa noção de escolha?
Então, a noção de escolha leva a falar de determinismo e livre arbítrio.

Então, aqueles que não irão passar pela transição da 5a. Dimensão porque, ou o nível de consciência está
muito baixo, ou porque há medo, ou porque há um nível - entre aspas - de evolução que não é o mesmo, eles

vão viver a ascensão em outro tempo, outro espaço, que corresponde, em tempo terrestre, a 26.000 ou a
52.000 anos.

Portanto, podemos dizer que se tem a escolha de aceitar ou de recusar ir para a 5a. Dimensão.
Mas em momento algum há noção de julgamento.

Nem todo mundo vai passar para a 5a. Dimensão, porque há os que não vão querer, porque há os que vão
querer prosseguir a experiência, porque haverá os que terão medo, porque há, também, os que não estarão

prontos, mas estes vão continuar a viver na 3a. Dimensão, não há problema.
Quando os seres humanos, por exemplo, são arrebatados por um sismo ou por eventos de natureza x ou y, no

nível do que acontece sobre esta Terra, pode-se dizer, também, que, talvez, eles não tivessem a escolha,
naquele momento, que, talvez, eles tivessem a escolha de não estar nesse avião que explode ou nesse lugar

onde há tremores de terra.
Vocês abordam, aí, a noção de determinismo e de livre arbítrio.

O ser humano é completamente determinado, a sua determinação é a de juntar-se à Divindade e, para isso, ele
tem a Eternidade, e essa Eternidade é indefinida.

Seres estão prontos para subir à 5a. Dimensão, não há qualquer julgamento aí; eles estão prontos e esperam,
há muito tempo, essa ocasião de acompanhar o Sistema Solar na sua transição para a 5a. Dimensão.

E outros não estão prontos, de modo algum, para viver isso, nesse espaço e nesse tempo, então, eles irão
prosseguir a experiência da 3a. Dimensão.

Não há julgamento, eu diria, de valor, através da capacidade ou incapacidade, da vontade ou não vontade de
penetrar na 5a. Dimensão.

O que é importante é estar consciente de que esse processo está a caminho e, isso, vocês veem, obviamente,
todos os dias, no exterior de si, e isso vai, como vocês constatam, cada vez mais rapidamente.



***

Questão: o acesso à 5a. Dimensão corresponde à nova Terra de que fala São João?
Obviamente.

Vocês entraram em cheio na abertura do último salto, vocês entraram na última etapa já há muito tempo.
O período que vocês vivem começou durante o último eclipse do Sol, em 11 de agosto de 1999 e, durante

esse período, de 1999 e até dezembro de 2012, vocês entraram no último ciclo, nas doze últimas etapas ou
nos doze últimos anos que correspondem aos doze trabalhos de Hércules, aos doze degraus que vocês

devem escalar para aceder à sua multidimensionalidade.
Os sinais estão presentes no céu, os sinais estão presentes sobre a Terra, os sinais estão presentes em

vocês.
É evidente que a 3a. Dimensão é um beco sem saída, não pode haver paraíso na 3a. Dimensão, porque é um
domínio de experiências da sombra e da Luz que, necessariamente, termina em disparate, mas que era uma

experiência desejável para aqueles que a viveram, obviamente.

***

Questão: por que não é feita referência à 4a. Dimensão?
A 4a. Dimensão é transitória, não é um lugar de manifestação de vida, é um lugar de ligação de vida, do mesmo
modo que vocês têm um corpo de 3a. Dimensão, que é organizado, sustentado pela 2a. Dimensão, mas vocês

não vivem na 2a. Dimensão.
Similarmente, do mesmo modo, vocês não vivem e não têm que experimentar Dimensão em Dimensão.

As Dimensões de vida são vidas possíveis na 5a., 7a., 9a., 11a., 18.a e 24a. Dimensões.
As Dimensões intermediárias são apenas apoios da manifestação da vida na Dimensão correspondente.

Após a 3a. é a 5a..
Após a 5a., a 7a. (para alguns, não para todo mundo), mas, sobretudo, a 9a., e assim por diante.

Então, a 4a. Dimensão é uma Dimensão de apoio, de transição, se preferirem, para a 5a. Dimensão, que é um
lugar de experiência real e de primeira etapa.

A 5a. Dimensão é a primeira etapa da multidimensionalidade porque, na 5a. Dimensão, não há mais alternância
entre o dia e a noite, não há mais alternância entre a vida e a morte, tal como vocês concebem na 3a.

Dimensão.
Há um fenômeno que é contínuo e que sai do tempo.

É difícil de explicar com palavras, entretanto, é a realidade, ou seja, que a 5a. Dimensão é uma Dimensão na
qual todas as limitações que eram as suas na 3a. Dimensão são completamente abolidas.

***

Questão: antes dessa encarnação sobre a Terra, hoje, nós já vivemos essa experiência da 5a.
Dimensão?
Obviamente.

Vocês vêm de onde?
Vocês vêm da FONTE, vêm do mais perto do coração do Pai, ou seja, vocês são a Luz, são Deuses, são Um e

decidiram afastar-se da FONTE e, para afastar-se da FONTE, é preciso descer as Vibrações, descer as
Dimensões para aterrissar nessa fase que é a 3a. Dimensão e, enfim, através do impulso da experiência da

sombra e da Luz, voltar a subir para a Luz.
Vocês estão no caminho do retorno, mas vocês fizeram a ida, obviamente, se falarmos de retorno.

Vocês não nasceram da matéria.
Como dizia CRISTO: «o seu reino não é sobre este mundo, nem deste mundo», «vocês vêm do Pai e

retornam ao Pai».
Então, obviamente, nem todas as formas de vida desceram até esse sacrifício da 3a. Dimensão (por que foi

um sacrifício, o que alguns chamaram de queda).
É um domínio de experiências dolorosas.

A dor faz parte desta Dimensão, ela não faz parte das outras Dimensões, porque nas outras Dimensões não há
ruptura em relação à Divindade, em relação à essência, há uma consciência permanente da Divindade.

Então, vocês não nasceram na 3a. Dimensão, mas nem todos os seres evoluídos, nem todos os seres divinos
que vêm da FONTE passam, necessariamente, por essa fase de encarnação.

Mas a fase de encarnação é, como eu diria, um cadinho alquímico que vai fortificar a sua vontade de Luz, a sua
vontade e a sua sede de Unidade.

É uma experiência como um cadinho alquímico, é doloroso, é preciso dissolver antes de voltar a solidificar em
outros locais, isso é importante de compreender.



Então, esta Dimensão de vida da 3a. Dimensão foi a sua durante muitas encarnações.
Para a maior parte de vocês, ela foi desejada por altas entidades que são os Melquisedeques, ou seja, a

Ordem da Fraternidade Branca Solar, a Ordem da Fraternidade Branca de Melquisedeque, que autorizou a
descida na matéria, como experiência de vida.

Então, foi a humanidade que decidiu seguir o que desejou esse grande ser, que decidiu a descida na
encarnação, mas vocês tinham a escolha, naquele momento.

Por outro lado, uma vez que vocês aceitaram a encarnação, vocês são obrigados a ir ao fim de um ciclo
completo.

Mas, progressivamente e à medida que vocês descem à encarnação e às experiências de vida, vocês criam o
que muitas tradições chamaram de carma, as leis de ação-reação, vocês se tomam no jogo da encarnação,

criam leis, criam sistemas, criam mundos, civilizações que são mortais, por essência, uma vez que a 3a.
Dimensão apenas pode ser mortal.

Lembrem-se de que é um beco sem saída, mas o beco sem saída não é inútil, é simplesmente o meio de
voltar-se, total e livremente, para a sua multidimensionalidade, enriquecidos de todas as experiências do jogo

da sombra e da Luz.

***

Questão: nessa descida, nós deixamos partes de nós mesmos, da nossa Luz?
Toda a Luz está no interior de vocês, ela está simplesmente sufocada pelos véus da encarnação, pelo peso da

encarnação, mas eu lhes garanto que todos aqui presentes são seres divinos, vocês estão na sua total
Unidade.

Simplesmente, o seu mental os fez crer que não era possível, mas vocês são totalmente inteiros, são
totalmente únicos e um.

Vocês encarnaram corpo, alma, espírito, mas encarnados em tal grau de densidade que vocês se esqueceram
de onde vêm.

O retorno à casa é o retorno à imersão na 5a. Dimensão.
Não há ser vivo sobre a Terra que esteja sem saber, no fundo dele, no mais profundo dele, da Unidade e da

Divindade que ele é.
Mesmo as almas mais sombrias que decidiram, voluntariamente, cortar o que vocês chamam de cordão de
prata que os conecta com a sua alma (poder-se-ia chamá-las de almas condenadas), elas também farão o

retorno, um dia, à Luz.
É por isso que jamais se deve julgar, porque vocês são todos os mesmos, as diferenças que vocês percebem

estão ligadas apenas ao véu colocado pelo ego.

***

Questão: ao que correspondem a 1a. Dimensão e a 2a. Dimensão?
A 1a. Dimensão corresponde ao átomo, a 2a. Dimensão corresponde ao movimento do átomo e à energia e às

forças gravitacionais, às forças eletromagnéticas.
A 3a. Dimensão é aquela na qual vocês vivem, que é enriquecida do que vocês denominam emoção, e a 5a.

Dimensão é a Dimensão causal, onde a Divindade é revelada.

***

Questão: podemos considerar que, na 5a. Dimensão, a dualidade não existe mais?
Isso está perfeitamente correto, e vocês não podem entrar na 5a. Dimensão se houver, ainda, o mínimo traço

de dualidade em vocês, entre a sombra e a Luz.
A dualidade é um processo específico da 3a. Dimensão.

************
CONTINUA NA SEGUNDA PARTE:

http://www.portaldosanjos.net/2007/03/om-aivanhov-22-8-de-marco-de-...

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

Questão: como nos preparar da melhor forma possível para superar essa dualidade que nós
vivemos agora?

Decidindo, agora, renunciar, não à vida, obviamente, mas renunciar à dualidade.
Se vocês sentirem, no interior de si que, por exemplo, mudar de modo de vida é importante, então, façam-no,

sigam o que lhes diz o seu ser interior, seja qual for o preço a pagar por isso, não é mais tempo de usar de
subterfúgios, de dizer «sim, mas eu tenho a minha profissão, sim, mas eu tenho o meu marido, sim, mas eu

tenho os meus filhos, sim, mas eu tenho os meus hábitos, sim, mas eu tenho a minha família».
Isso são apegos.

O que não quer dizer que seja preciso tudo deixar e pôr-se em uma caverna e não mais se mover.
Eu disse, simplesmente, que era preciso fazer o que lhes diz a sua consciência, em seus momentos de

lucidez, e esses momentos de lucidez são os momentos em que a 5a. Dimensão vem fusionar no interior da
sua alma e do seu corpo.

Naquele momento, vocês fazem as perguntas corretas.
Tudo o que lhes parece desgastante, tudo o que lhes parece falso, tudo o que lhes parece ilusório, tudo o que

lhes parece dissociado, distorcido, discordante, deve ser eliminado bem depressa da sua vida.
Não há compromisso possível com a 5a. Dimensão.

A 3a. Dimensão é um mundo de compromisso.
Vocês são obrigados a se comprometerem com tudo, com as condições da vida social, com as próprias

condições da 3a. Dimensão.
Na 5a. Dimensão isso é absolutamente impossível.

Então, o melhor modo de preparar-se é estar na Unidade, estar em acordo consigo mesmo, atribuir-se
momentos de recolhimento, no interior de si.

Então, para alguns, isso pode passar pelo que vocês chamam de oração, para outros, pode passar
simplesmente por estar na natureza, para outros, pode ser estar em um universo musical específico.
Escolham o que é bom para vocês, escolham o que os põe na alegria, porque a 5a. Dimensão é uma

Dimensão de alegria, uma Dimensão de amor infinito, uma Dimensão na qual não há lugar para a dúvida.
Isso não quer dizer que vocês não duvidem porque, como eu dizia no início, sempre há oposição entre a 3a.

Dimensão que ainda está aí e a 5a. Dimensão, que não está completamente aí.

***

Questão: poderia nos falar dos Hayoth Ha Kodesh?

Os Hayoth Ha Kodesh são seres de fogo que são os mais próximos do Pai, são seres que jamais conheceram
a encarnação, que jamais conheceram as Dimensões abaixo da 11a. Dimensão, são seres solares, são seres

de fogo, são Querubim, são seres que têm a onisciência, a onipotência, eles são capazes, por um simples
olhar de fogo, de destruir sistemas solares, eles são capazes de criar os mundos, eles retransmitem fielmente

a pulsação da FONTE, eles são capazes de recordar dos seres que estão extraviados em Dimensões
intermediárias.

Eles estão, eu diria, mais perto da FONTE, mas eles são aqueles, também, que guiam os movimentos
planetários, os movimentos dos sóis e os movimentos das galáxias.
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São eles os mecanismos que permitiram a manifestação do que vocês veem no céu.
São eles que permitiram a manifestação da vida do que vocês veem no seu corpo, ou seja, os órgãos.
Eles presidiram, de algum modo, a criação - em planos primeiramente metafísicos - dos arquétipos dos

órgãos, dos espíritos, se preferirem, dos diferentes órgãos que constituem as diferentes formas de vida (não
unicamente humanas).

Eles colocaram os planos da possibilidade de afastamento da FONTE em todas as Dimensões a partir da 11a.
Dimensão, mas, também, a possibilidade inerente, através de cada ser, através mesmo da biologia, através de

cada célula, de reencontrar essa FONTE de Luz, pois o Pai também está presente em cada uma das suas
células.

Então, os Hayoth Ha Kodesh são chamas divinas, oniscientes, onipotentes.
Eles têm a possibilidade de ver, exatamente, o que é desejável e correto, necessário para a alma.

***

Questão: é possível estar em relação com os Hayoth Ha Kodesh?

A condição imprescindível decorre do que eu disse anteriormente: é preciso que a sua estrutura vibratória, no
nível da sua consciência, seja capaz de elevar-se até a 11a. Dimensão, porque eles não podem descer mais

baixo, se não, eles queimariam, totalmente, aqueles que se aproximassem, são seres de fogo.
Mas podemos, efetivamente, entrar em contato, assim como, durante a experiência EQM, podemos entrar em

contato com a Luz, com a FONTE.
Podemos também entrar em contato com os Arcanjos, com os Elohim, mas também com os Querubim,

os Hayoth Ha Kodesh.
Se vocês se dirigirem aos anjos da cabala, é preciso dirigir-se aos quatro primeiros anjos, que correspondem

ao período que vai de 21 a 24 de março.
Há, aí, uma grande chave cabalística de acesso aos Hayoth Ha Kodesh.

São os quatro gênios primordiais que correspondem aos quatro Elementos, porque os quatro Elementos, tais
como vocês os conhecem na 3a. Dimensão, foram criados pelos Hayoth Ha Kodesh.

Portanto, o fato de invocar ou de evocar as energias que correspondem a esses quatro gênios, que
correspondem aos Elementos, é a chave mais segura para manifestar um contato com os Hayoth Ha Kodesh,

na condição de que a sua estrutura física seja capaz de suportar a Vibração dos quatro Éteres.

***

Questão: como você situa os Elohim em relação aos Hayoth Ha Kodesh?

Os Elohim são seres da 24a. Dimensão, como o regente Melquisedeque.
Os Elohim têm estado mais perto do lugar do Pai.

Eles entraram em contato com os Hayoth Ha Kodesh em um nível extremamente íntimo, antes de fazer o
caminho de descida na encarnação.

Os Elohim são os seres que vieram durante a criação da Atlântida, em número de doze.
Eles se tornaram, em seguida, na tradição mais autêntica, aqueles que chamamos de doze e, depois, de vinte

e quatro Anciões.
Foram os primeiros seres que vieram da Luz autêntica para acompanhar a criação da 3a. Dimensão sobre este

planeta, na ordem de Melquisedeque.
Os Elohim são, de algum modo, aqueles que viram a face do Pai, que foram queimados pelos Hayoth Ha
Kodesh, e que foram capazes de manifestar a vontade da FONTE primordial e de descer a vibração da

encarnação e de descer a Luz até a encarnação sobre este planeta.
Aí está o que eram os Elohim.

Então, depois, houve outras entidades que sobrevieram, eu diria, bem antes da vinda dos Elohim, ou seja, no
que foi chamado de 'reino dos gigantes', que sobreveio 300.000 anos antes de Jesus Cristo.

Eram seres que tinham forma humana, dos quais não subsiste qualquer vestígio.
Houve, também, períodos intermediários, durante a decadência da segunda Atlântida, quando seres vindos das
estrelas vieram para acoplar-se, para misturar o seu DNA com os seres humanos, que nada têm a ver com os

Elohim.
Os Elohim são seres de pura Luz, que viram os Hayoth Ha Kodesh e que foram queimados pelo fogo

dos Hayoth Ha Kodesh, enquanto os Nefilim vieram de planos intermediários e ultrapassaram o direito deles
em relação ao que havia sido desejado pelos Melquisedeques.

***



Questão: qual é a melhor atitude para centrar-se de novo no que dá um sentido à vida?

Cara amiga, você aborda, aqui, um problema extremamente difícil, porque muitos seres que se abrem à 5a.
Dimensão apercebem-se de que estão em um trabalho que não corresponde, de modo algum, à 5a.

Dimensão.
Então, é um sofrimento, por vezes, cruel, de não mais se sentir no seu lugar com a Luz que chega.

E, depois, ficamos divididos, pois há a necessidade de ter o dinheiro para viver, não podemos viver sem
dinheiro na 3a. Dimensão, disso vocês sabem.

Então, é preciso, enquanto for possível, tentar lidar com isso, mas, se a consciência disser que não é mais
possível, bem, naquele momento, é preciso abandonar.

Mas é uma decisão que vocês devem perguntar à sua alma e à sua consciência, eu diria, porque é fácil de dizer
quando estamos do outro lado: abandonem o dinheiro, abandonem o trabalho, abandonem a família.

Mesmo se os impulsos da 5a. Dimensão lhes disserem que é preciso parar isso, a sua mente da 3a. Dimensão
lhes diz «mas, não, é preciso continuar, porque é preciso pagar isso, pagar aquilo, é preciso continuar a

manter as relações com uns e outros».
Mas tudo é uma questão de nível vibratório.

Se o seu nível vibratório se elevar o suficiente, e chegar a estar acima da 3a. Dimensão (ao mesmo tempo
tendo os pés sobre a Terra, obviamente, não é questão de viajar alhures, mas de elevar o ponto de consciência
que permite ver a realidade do que é vivido), então, naquele momento, vocês sabem que não irão continuar por

muito tempo nesse trabalho.
É exatamente a mesma coisa, por exemplo, quando vocês conduzem um veículo, vocês sabem, muito bem,
que é um monte de ferragem, sabem bem que vocês utilizam o petróleo, que destrói a 3a. Dimensão, sabem
que participam de um modelo econômico que é obsoleto e, no entanto, vocês se locomovem com o carro.

Podemos, também, tomar como exemplo as novas tecnologias como a internet, que lhes permite ter
informações instantâneas sobre tudo o que vocês quiserem e, no entanto, a internet é o que chamamos de tela,

é um movimento energético profundamente luciferiano, ou seja, que é feito para fazê-los esquecer-se da Luz
autêntica e, no entanto, nos servimos dela.

Então, é uma composição, mas é preciso saber que, a um dado momento (que vocês vão escolher ou que
será escolhido pelo planeta), vocês deverão estar prontos para tudo abandonar, para ir para a 5a. Dimensão.
Então, há vezes em que estamos tão mal, que não podemos continuar, mas essa é uma decisão puramente

pessoal.
Eu não posso, eu, dizer-lhes para parar ou para continuar.

Tudo depende do nível vibratório que vocês alcançam, mas, se alcançarem um nível de 5a. Dimensão
suficientemente por longo tempo e suficientemente intenso, vocês não poderão mais sequer guiar um

automóvel, não poderão mais sequer viver na sociedade de 3a. Dimensão.
Então, cabe a vocês saber o que desejam.

No momento, vocês têm a opção, mas vocês têm consciência de que essa escolha que fazem não está na Luz
e, no entanto, é preciso efetivamente viver, ainda, enquanto a Terra não tiver passado à 5a. Dimensão ou,

então, vocês são capazes de viver e de passar antes dos outros à 5a. Dimensão.
Há seres humanos, alguns médiuns, que descrevem a passagem deles na 5a. Dimensão, mas é como alguém
que faz uma experiência de morte iminente: ele tinha uma vida, a um dado momento, ele tem um coma, ele vai

reencontrar a Luz, ele volta, ele é obrigado a tudo mudar e, no entanto, é obrigado, de qualquer forma, a ter uma
vida na 3a. Dimensão.

Esse é um grande sofrimento também, mesmo se a alegria estiver ali, mesmo se a irradiação do coração
estiver ali, pois, quando se tem consciência da vibração da 5a. Dimensão, compreende-se o jogo da sombra e
da Luz, vê-se efetivamente que a 3a. Dimensão é uma Dimensão na qual o jogo da sombra e da Luz beneficiou

muito a sombra e, com isso, é difícil de conviver, obviamente.
Então, não há receita milagrosa, é preciso simplesmente tentar administrar períodos de calma, períodos em

que a 5a. Dimensão virá nutri-los e apoiá-los, pela esperança, para irem até o final do que vocês têm que fazer.
Vocês vão, caros amigos, encontrar-se confrontados com esse famoso beco sem saída da 3a. Dimensão, no
qual, mesmo antes podendo dar prazer - sejam algumas profissões ou mesmo a relação de ajuda aos outros -

não vai mais ter qualquer sentido.
O que trazia a alegria de ajudar ao outro, de estar em setores de atividades que não estão mais diretamente

ligadas ao dinheiro, à competição, podiam, há ainda alguns anos, satisfazê-los.
Hoje, não é mais o caso, porque nada pode satisfazê-los na 3a. Dimensão e, sobretudo, agora.

Então, isso não é triste de dizer, porque há a vida que está aí, a vibração da vida que está aí, mas é preciso
efetivamente dar-se conta de que a insatisfação irá crescer.

Não é mudando de uma profissão para outra que vocês vão encontrar a satisfação; a satisfação está
unicamente no fato de reencontrar a sua Unidade, e o mais depressa possível, ao mesmo tempo continuando,

apesar de tudo, a estar nesta 3a. Dimensão e a estar bem enraizado nesta 3a. Dimensão.
O mais importante é a Vibração interior, aquela que vai fazê-los reencontrar a sua multidimensionalidade, e o
paradoxo é que, quando vocês tiverem experimentado, ainda que apenas uma vez, durante uma meditação,
durante uma oração, durante uma leitura, uma parte muito pequena dessa 5a. Dimensão, vocês nunca mais

serão como antes, nunca mais poderão restabelecer as regras de funcionamento que eram as suas
anteriormente.

Isso é por vezes um paradoxo, ou seja, vocês descobrem um véu e efetivamente vão dizer «eu vou iluminar a



minha vida no que eu fazia», «eu vou mudar de profissão», «eu vou mudar de vida, de cidade», «de mulher, de
marido» e, depois, vocês também vão ficar insatisfeitos, pois essa é a lógica do fim da 3a. Dimensão.

É preciso que vocês estejam, como dizer, como que desgostosos, de algum modo, enjoados da experiência
da 3a. Dimensão: é a ajuda que lhes fornece a vibração da 5a. Dimensão que já está sendo fusionada neste

planeta há extremamente muito tempo agora e que vai se reforçando, já desde alguns anos.
Ela é destinada a fazê-los optar pela Luz e não mais pela dicotomia sombra e Luz.

Então, certamente, é muito desconfortável, especialmente para aqueles que vislumbraram a Luz, porque há
seres que não vislumbraram a Luz e que continuam, apesar de tudo, custe o que custar, a ir para a

obscuridade, mas eles, no último minuto, podem encontrar a Luz, mas não estão sofrendo, no momento,
porque eles não sabem que há outra coisa.

Então, eles tentam organizar, ao máximo, a vida de 3a. Dimensão, tendo a sensação, por vezes, de estar em
algo de perfeitamente ordenado, de perfeitamente correto, de perfeitamente lógico.

Então, a situação daqueles que vislumbraram a Luz é muito mais difícil de viver, mas isso faz parte do caminho,
vocês não podem ficar sem essa tomada de consciência.

***

Questão: parece que avançando para a 5a. Dimensão as coisas chegam por si?

Não podemos dizer necessariamente que as coisas chegam por si, mas que elas são mais fluidas, ou seja,
quando se está nessa 5a. Dimensão, o fenômeno de hiperssincronia se manifesta.

O problema é que a 3a. Dimensão continua aí, e ela não é fluida, e ela não é sincrônica.
Então, efetivamente, poderíamos dizer que quanto mais nos elevarmos na Vibração e quanto mais alcançarmos

a 5a. Dimensão, mais as coisas ficam fáceis.
Não, elas são mais fluidas, são mais sincrônicas ou hiperssincrônicas, o que não quer dizer que a 3a.
Dimensão, com suas resistências, não esteja mais aí, entretanto, com a Luz, tudo se torna mais fácil.

Nesse sentido, sim.

***

Questão: poderia nos falar do corpo de Luz?

O corpo de Luz, o corpo imortal, o corpo sem costura, o corpo de Glória, tal como está descrito no Apocalipse
de São João, corresponde a esse corpo de cristal associado à sílica (silício).

O carbono está associado à 3a. Dimensão.
A sílica está associada à 5a. Dimensão.

Assim como o domínio do fósforo está associado à 9a. Dimensão, e assim por diante.
O grau de materialidade, as regras de funcionamento tornam-se, cada vez mais, a palavra é, talvez, mal

escolhida, mas, cada vez mais, sutis.
Eu não vou desenvolver o corpo sem costura, o corpo imortal, porque isso seria extremamente complexo.

O corpo de 5a. Dimensão não é limitado, mesmo havendo forma, a forma pode tornar-se amorfa, a forma pode
deformar-se.

Nesses mundos de 5a. Dimensão, o pensamento é muito poderoso.
Os pensamentos não são compartimentados, os seres comunicam-se entre si, instantaneamente, pela

consciência, diretamente pelos pensamentos.
Não pode haver distorção de pensamentos.

O pensamento é criado no instante e muitas outras coisas ainda, mas isso participa do que é chamado de
corpo imortal, evidentemente.

Muitos nomes foram dados, mas eles correspondem à mesma realidade.
O corpo sem costura significa simplesmente que é um corpo que está regenerado, é um corpo que não tem
avaria, é um corpo que não é costurado, remendado, é um corpo de transparência, que é chamado de sem

costura porque é visto como uma vestimenta perfeita, que não teria costura, que não teria botão, que não teria
um direito e um avesso, mas que seria de uma única peça, na qual o interior confundir-se-ia com o exterior.

***

Questão: os atlantes reencarnaram nesse momento para ajudar na passagem na ascensão em
compensação de faltas ou do que eles teriam podido fazer em outra época?

Isso é uma realidade, mas muitos seres reencarnam, hoje, porque é a grande festa.
Então, muitos seres (quer sejam humanos ou não humanos, aliás), no nível da evolução, tomaram um corpo de



carne.
Há muitos, muitos walk-in, almas que partiram para dar lugar a outras almas, no mesmo corpo.

Há também muitos Anjos do Senhor, como são chamados, que são irmãos da 5a. Dimensão que mantiveram
um corpo físico com sílica, é claro, não com carbono, entretanto, um corpo físico que é capaz de intervir na sua

Dimensão.
Há os irmãos do espaço, que esperam esse movimento cósmico há extremamente muito tempo.
Há muitos povos presentes sobre a Terra, na 3a. Dimensão, mas presentes também nos mundos
intermediários (astral, mental) e que estão prontos a intervir para ajudar o processo ascensional.

Então, há dois processos para diferenciar: o processo de ascensão individual (ninguém pode fazê-lo no seu
lugar, mesmo um ser de Luz, mesmo CRISTO, mesmo um Hayoth Ha Kodesh, porque essa é sua decisão

pessoal, que pertence a vocês) e, depois, há outro processo, que é um processo de ascensão coletiva,
planetária, se preferirem.

Aqueles, cuja ascensão individual for aproximadamente sincrônica com o processo de ascensão coletiva, irão
subir com o corpo à 5a. Dimensão.

Mas o processo de ascensão individual participa do mesmo processo, obviamente, que a ascensão coletiva.
Processo de reversão, de inversão de valores, se preferirem, de transmutação do carbono em sílica, de

transmutação do DNA, de transmutação celular, transmutação de consciência, de abertura à Divindade, ao
corpo sem costura.

A maior parte dos seres que o desejaram está a caminho desse processo e, depois, a um dado momento, o
processo de ascensão coletiva, planetária, se preferirem, será sincrônico com o processo de ascensão

individual com vários seres sobre este planeta.
Haverá ressonância, afinidade vibratória entre a ascensão do Sistema Solar e a ascensão individual desses

seres, e eu os remeto, para isso, ao Apocalipse de São João.
Vocês entraram no último período, aquele em que São João dizia que haveria muitos chamados e poucos

escolhidos, mas que, por outro lado, muitos seres humanos seriam marcados com o sinal da besta.
Muitos seres já tinham falado disso, há mais de dez anos, são os famosos chips que querem implantar-lhes na

mão, na fronte ou no ombro.
Aqueles que forem implantados com esse chip, obviamente, não poderão ascensionar.

***

Questão: aqueles originários da Atlântida ou da Lemúria têm um papel específico a desempenhar?

Isso depende da alma em questão, não é uma missão de grupo de almas.
Há almas que reencarnam que estavam presentes na Lemúria.

Outras, na Atlântida, outras, na Hiperbórea, outras, na Intraterra, mas cuja finalidade nem sempre é a mesma,
evidentemente.

Nem todos são, dito de outra forma, guias de evolução para a 5a. Dimensão.
Na época da destruição da Atlântida havia, também, a sombra e a Luz.

Há os que estavam do lado da sombra e, outros, do outro lado.
Então, conforme o que eles foram na época, a resolução não é absolutamente a mesma, obviamente, e a

evolução, tampouco.
Não se deve colocar todos na mesma família de almas.

***

Questão: em qual Dimensão podemos encontrar a consciência sem palavras?

Depois do coração do Pai, depois da Luz que é descrita pelas pessoas que fazem uma experiência de morte
iminente (como uma Luz no fim do túnel), depois do coração do Pai que é Luz, há o pensamento do Pai, que

está escrito na cabala, que está além da Luz.
Mas, além do coração do Pai, além do amor, há o pensamento do Pai.

Não se pode imaginar a Luz sem ter um pensamento preliminar na Luz, e não se deve confundir o mental com o
pensamento.

O mental é uma construção ligada à 3a. Dimensão, o pensamento é um processo vital quanto mais se
aproximar da FONTE que está na 34a. Dimensão (mas que não é a última Dimensão).

Por trás dessa Luz há o pensamento do Pai.
Os seres que estão mais próximos do pensamento primordial são os Hayoth Ha Kodesh, de quem nós

falávamos anteriormente: oniscientes, onipresentes, portanto, seres pensantes.
O pensamento - e não o mental, e não a linguagem - é, certamente, o arquétipo que acompanha a manifestação

do Divino através da Luz.



Portanto, não pode haver Dimensão sem pensamento, mas o pensamento pode se organizar de maneira
diferente.

Na 5a. Dimensão, o pensamento é unificado entre as diferentes entidades viventes por uma unidade de
consciência coletiva com vinte e quatro unidades de consciência.

Há, além da 24a. Dimensão, seres que são constituídos de três Luzes, cuja forma é um triângulo que, eles, têm
um pensamento triplo único e, depois, há o pensamento das chamas dos Hayoth Ha Kodesh.

Mas o Sol é um pensamento, antes de ser o Sol.
Não se deve confundir mental e pensamento, são dois mundos totalmente diferentes.

No seu mundo, quando vocês dizem «eu penso», vocês não pensam, vocês apenas refletem o pensamento
que vem de uma outra Dimensão.

Quando vocês dizem «eu tenho uma ideia», quem é que tem a ideia?
É o mental ou é o pensamento?

É muito difícil, na 3a. Dimensão, distanciar o pensamento e o mental e, no entanto, em outras Dimensões, o
mental está ausente, mas o pensamento está bem presente.

Tudo depende de para o que é voltado o pensamento.
Então, na 5a. Dimensão, ele é voltado para a não separação e por um funcionamento de vinte e quatro

consciências em um modo unitário.
Em outros lugares é ainda outra coisa, mas sempre é o pensamento.

Ele muda de qualidade, ele se paramenta de atributos diferentes.
Na 3a. Dimensão, o que vocês chamam de mental, o pensamento, o pensamento mental corresponde a uma

pálida cópia do que é realmente o pensamento.

***

Questão: isso que significa que, na 5a. Dimensão, a consciência já está sem o mental?

O mental não existe mais, a tal ponto que a primeira pessoa a ter falado, de maneira precisa, da 5a. Dimensão,
independentemente das escrituras, falava desse estado específico da Luz, e ele havia chamado de

Supramental, para efetivamente assinalar que isso estava além do mental.
Estamos na consciência pura, o que os orientais chamam de mundo da felicidade eterna, onde não há mais

mental, mas onde o pensamento é claro.

***

Questão: nessa preparação ao acesso para essa 5a. Dimensão, como se articula o individual e o
coletivo, ou seja, é a soma do trabalho de cada um para esse acesso que importa ou há outros atos

a fazer no nível coletivo?

Eu responderia que são os dois ao mesmo tempo, exceto que não é uma soma, é multiplicante.
Em várias ocasiões, muitas entidades se manifestaram para dizer que estavam muito preocupadas, pois o

número de pessoas que havia ascensionado no nível etéreo não era suficiente, porque há, efetivamente, uma
noção de limiar crítico.

Alguns seres humanos devem, necessariamente, preparar o fenômeno coletivo.
Eles são, de algum modo, os ancoradores da 5a. Dimensão, a título individual, mas para a coletividade.

Portanto, o processo individual, em certa medida, influencia o fenômeno coletivo.
Isso é evidente, mas, a um dado momento, quando o número suficiente de chamados for eleito, o processo

poderá bascular para um nível coletivo e, aí, nós passaremos, realmente, aos fenômenos de ascensão física,
real e concreta, de todo o planeta e dos ocupantes que terão decidido subir e migrar para a 5a. Dimensão.

Então, os dois estão intimamente ligados, mas o processo individual deve preocupá-los muito mais do que o
fenômeno coletivo.

É ocupando-se do seu indivíduo que vocês irão participar do coletivo de maneira formal, não é olhar para o
exterior (e eu sei que é muito tentador querer fazer profecias), olhar os elementos que se libertam, olhar esse

mundo que desmorona.
É mais importante construir no interior, entretanto, vocês não podem fechar os olhos ao que está acontecendo.
Vocês o têm sob os olhos a cada minuto, há os elementos que estão desajustados, há uma anarquia total que
está ocorrendo em todos os setores da vida, e isso irá crescendo, mas deve encorajá-los a trabalhar pela sua

ascensão individual.
Então, os dois estão intimamente ligados, mas, a um dado momento, a ascensão coletiva tem precedência,

efetivamente, sobre a ascensão individual.
Se não houvesse ascensão coletiva, vocês não poderiam ascensionar com o corpo.

Parece-me que os exemplos de seres que ascensionaram com o corpo neste planeta é, de qualquer forma,
relativamente restrito, se pudermos dizê-lo.



***

Questão: «subir» para a 5a. Dimensão faz referência a uma nova esfera?

Parece-me que eu já respondi.
É a Terra que é transmitida da 3a. Dimensão para a 5a. Dimensão.

É como se, a um dado momento, ela estivesse aí e, em outro momento, ela não está mais aí.
Para a consciência é igual: quando um ser humano morre, o que é que acontece?

O mundo não desaparece, é ele que desaparece para o mundo.
É o mesmo processo que vai acontecer na 5a. Dimensão, exceto que, aí, será coletivo.

De repente, há pessoas que se comunicam, que estão aí, há uma delas que passa, eu diria, para a 5a.
Dimensão, e a outra que permanece na 3a. Dimensão, há uma que subiu e a outra que permaneceu.

Aí está como isso vai acontecer, e é o mesmo processo que no momento da morte.
No momento da morte, vocês deixam este corpo, exceto que, aí, vocês vão levar o corpo consigo, para

aqueles que irão subir com o corpo, o que não é uma generalidade.
Isso vai depender, cada caso será diferente.

O que podemos dizer com isso é que, quando eu falo de subir, trata-se realmente de uma sensação de
ascensão.

A ascensão não é uma palavra em vão, a transmutação da 3a. Dimensão para a 5a. Dimensão é um processo
de subida vibratória, isso corresponde à subida da Kundalini, correspondendo também, realmente, a um

aumento e a uma revelação dos diferentes corpos que os constituem.
Portanto, é realmente uma subida, isso não é uma visão da mente.

Como está escrito, aliás, no Apocalipse de São João: «os chamados e os eleitos serão chamados, um a um»,
eles irão subir com o seu corpo em processos que foram descritos, eu creio, por Steiner, no início do último

século.
O processo de ascensão faz parte da ciência cristológica de Steiner.

***

Então, se vocês terminaram as suas perguntas, eu vou, talvez, dar o lugar para a Mamãe do alto, para que ela
venha trabalhar no mais importante, muito mais importante do que os meus bla-blas, ou seja, na abertura do seu

Coração.
Então, eu tenho ainda que lhes agradecer por essas partilhas, esperando que elas tenham sido frutíferas para
vocês, que elas possam lhes trazer, no nível do seu mental, uma iluminação para o pensamento da Luz do Pai.

Então, eu lhes dou a minha bênção, os meus agradecimentos e eu lhes digo, talvez, até a próxima vez.
Eu, agora, eu deixo o lugar para a Mamãe, para o seu trabalho de irradiação no nível do Coração.

Obrigado a vocês.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, e eu me alegro por estar com vocês,
para poder responder, eu espero, aos seus questionamentos e poder, talvez, fazê-los avançar no caminho da
Luz.

Então, eu lhes aporto meu bom dia, minha bênção e, obviamente, e como de hábito, eu os escuto.

Questão: por que há tantos problemas de saúde, nesse momento?

E é um período de grande transformação, para muita gente, atualmente, então, as energias de quinta dimensão
vêm, eu diria, despertar, ou mesmo fragilizar, em alguns casos, os esquemas de funcionamento que são
oriundos da terceira dimensão.

Então, isso pode provocar uma reativação de sintomas, reativação de alguns esquemas que nada têm a fazer
na quinta dimensão.
Então, por vezes, a alma decidiu experimentar certo caminho, no qual algumas perturbações poderão aparecer,
mas essas perturbações não têm mais lugar de ser, a partir do momento em que há uma busca da
autenticidade da quinta dimensão.
Mas, como a energia da quinta dimensão, infelizmente, ainda não está, totalmente, aí, obviamente, vocês vão,
alguns de vocês, reativar esquemas que são perturbados, antigos, que não têm mais razão de ser.
Então, as coisas, por vezes, muito desagradáveis, podem voltar a manifestar-se.
É, infelizmente, algo que não é ligado a um erro ou a uma falta, mas que é, puramente, conjuntural, eu diria.
É ligado a uma transformação, uma forma de purificação na qual o fato de repassar por esquemas de maneira
mais forte permite resolver, eu diria, as últimas escórias que poderiam impedir o acesso à quinta dimensão.

A ação definitiva, ou seja, o desaparecimento de sintomas apenas poderá ocorrer quando a quinta dimensão
estiver, totalmente, aí e, portanto, a purificação tiver ocorrido, totalmente.
As concepções da doença devem ser vistas à Luz de sua evolução pessoal.
Isso corresponde a uma realidade vibratória.
Os seres que estão preparando a própria ascensão à quinta dimensão, que vivem as transformações da
energia da Luz autêntica e que se transformam ou que se aproximam da própria Fonte real de quem eles são,
da Unidade, não podem aproximar-se, indefinidamente e sem perigo algum, dos outros que recusam essa
vibração da quinta dimensão e que estão nas lutas da terceira dimensão, porque há risco de desgastes dos
dois lados.

Então, os esquemas da Luz vêm ajudar aqueles que estão doentes e transformando-se, profundamente.
É extremamente importante compreender que não se pode, hoje, fazer como era o caso há dez, vinte anos,
porque a energia da Luz de quinta dimensão não pode ser confrontada, permanentemente, às energias de
terceira dimensão, que são energias de doença, porque a energia de terceira arrisca ser, ainda, mais
perturbada pela energia da quinta, da qual vocês são portadores.
Mas, também, vocês mesmos, sua energia de quinta, que vocês tentam desenvolver, arrisca, eu diria, ser
afetada pela doença de terceira.
Não há mais concordância e transmutação pelas forças crísticas de terceira dimensão sobre a doença, porque
vocês passam às forças crísticas de quinta dimensão.
Não há mais lugar para a doença.

Vocês não podem tomar a Luz que vem de vibrações as mais altas para transmutar o que se recusa à Luz,
porque a doença, geralmente, é um período de experiência, de purificação, mas a doença é um conflito que é
ligado à terceira dimensão.
A quinta dimensão não conhece a doença.
Então, a partir do momento em que alguém que é portador da energia da quinta, mesmo se é, eu diria, ainda,
portador de uma doença, e ele vai reencontrar e quer intervir sobre alguém que está na terceira, com uma
doença, ele vai ali ter desagrados extremamente importantes que podem produzir-se.
Mas, quanto mais esse terapeuta subir à quinta dimensão, mais ele deverá desfazer-se da ação terapêutica,
porque a ação terapêutica é a Luz, é Cristo que cura, mas não é querer curar.
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Questão: como saber se poderemos suportar as energias da quinta dimensão?

E isso quer dizer?
Nenhum ser humano pode saber se vai suportar ou não as energias que aumentam, a oitava vibratória é
diferente.
Agora, para o acesso à quinta dimensão, a outra vida, a outro corpo, a outra Terra, apenas será possível saber
no momento em que isso se apresentar, realmente, a vocês.
Na fase preparatória, vocês fazem apenas integrar, submeter-se, preparar.

Questão: qual é a importância da aceitação?

A aceitação e o soltar, como queiram, mas o que eu prefiro como palavra é, mais, soltar, ou seja, deixar fazer.
Deixar fazer a energia de quinta, que é uma energia que vem a vocês.
Ela demanda apenas uma coisa: é um acolhimento sem resistência.

Então, as resistências são numerosas, elas são ligadas, qualquer que seja seu grau de evolução, de cada um,
aos apegos que vocês tomaram nesse mundo, quaisquer que sejam.
Há alguns apegos que são mais luminosos do que outros, mas eles são, entretanto, apegos, por exemplo,
apegos a figuras espirituais, apegos que eu não critico, porque são da sombra, obviamente, mas que devem
ser, eles também, superados, ou seja, a adoração, o amor portado, mesmo ao Senhor desse mundo, ou seja, a
Cristo, portado, mesmo, ao Senhor dos Universos, ou seja, a Orionis não deve cair no apego.

Ora, o problema do ser humano na terceira dimensão é que tudo o que ele ama, tudo o que ele venera
transforma-se em apego.
Então, a energia de quinta demanda uma coisa: é não desviar a face, é compreender que se é apegado e viver,
enfim, o desapego.
O que não quer dizer que vocês perderão seus apegos.
Vocês perderão uma forma de apego e encontrarão uma fusão, que é completamente diferente, com Cristo,
com Maria, com Orionis, com outros.
Não é, de modo algum. O apego ligado à terceira dimensão.

Então, as experiências que foram vividas por alguns, por outros, por mais luminosas que sejam, é preciso,
também, deixá-las pelo que elas são.
O que fez uma abertura para a quinta dimensão ou para a Luz. Se preferem, mas que foi puxado de volta à
terceira, isso, também. É uma forma de apego.
Então, é preciso ser totalmente livre, como dizia Krishnamurti, para passar ao outro lado.
Não é preciso mais ter qualquer modelo, qualquer marcador, qualquer referencial, se não é estar, si mesmo,
desembaraçado de tudo o que fez o que se é: as crenças, a educação, os pais, os filhos, tudo.
Vocês devem estar totalmente nus, sem isso, não poderão aceder à quinta dimensão.

Jesus disse, no entanto, ele mesmo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a tornar-se como
uma criança», ou seja, desembaraçado de todos os condicionamentos, desembaraçado de todos os apegos,
quaisquer que sejam, por mais luminosos quanto sejam.

E obrigado a vocês e boa evolução para essa quinta, para essa Luz autêntica que se aproxima a grandes
passos, e estejam certos de que vocês não estão, jamais, sós, e que não são, jamais, abandonados, e que,
sobretudo, nada arriscam.

O que é que arrisca acontecer-lhes?
Na pior das hipóteses, morrer, e se vocês morrem, estão na Luz.
Na pior das hipóteses, continuar e, se continuam, abandonando tudo o que faz seus apegos, bem, vocês
estarão, também, na Luz.
Apenas que, se vocês resistem, se estão apegados ao seu passado, às suas experiências, às suas casas, aos
seus bens, quaisquer que sejam, vocês não poderão aceder à quinta dimensão.
Então, isso necessita de soltar, isso é extremamente importante.

Então, eu lhes digo até breve, eu lhes aporto a minha bênção e até a próxima vez.
__________________
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/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos.
Eu me apresento a vocês porque vocês me chamaram.
Eu me apresento a vocês porque inúmeras coisas devem ser irradiadas de meu coração, para afirmá-los em
sua fé e em sua certeza para a Luz.

De fato, nesses momentos perturbados, a Luz é, mais do que nunca, sua única tábua de salvação.
A Luz é o único elemento que deve conseguir fazê-los encontrar a solução ao problema da vida, ao problema
dessa vida, nesse planeta, nesses tempos perturbados, nesses tempos torturados, eu deveria, mesmo, dizer.
É importante encontrar o caminho, a porta estreita que os conduz à abertura de seu coração, que os conduz à
recepção da Luz de meu querido divino Filho.
É importante para vocês, queridos filhos, compreender que tudo o que vem, que tudo o que vem para
vocês é destinado apenas a uma coisa: fazê-los voltar para seu coração, fazê-los voltar para o
coração do Universo, para o coração do planeta, para o coração da vida, para a Fonte da vida que é
Luz autêntica, que foi iniciada, preparada por meu divino Filho, há agora mais de dois mil anos.

Há, hoje, nesses períodos que vocês vivem, uma etapa extremamente importante, que é a etapa que deve
conduzi-los ao limiar da Luz Crística.
Há, através do que vem para vocês e que, entretanto, já está aí, a possibilidade inerente a toda a vida de
encontrar sua Fonte, de encontrar sua Luz e de encontrar o caminho que conduz ao Pai, à Luz
autêntica, à Luz que vocês jamais deixaram de ser, mas que os véus sucessivos de suas encarnações
sufocaram, que os véus do que vocês chamam ego de suas personalidades sufocaram, progressivamente e à
medida de suas encarnações nesses mundos.
Há necessidade, hoje, de remover essas máscaras, de remover essas peles que foram colocadas sobre sua
essência, sobre sua infinidade primordial de Luz, porque vocês são, não duvidem disso, filhos de Luz, Fonte de
Luz.
Vocês são, ao mesmo tempo, os filhos da Luz e a própria Fonte da Luz.

Compreendam, através dessas palavras, que vocês jamais deixaram de ser o que são, para além da ilusão do
tempo que passa nessa dimensão que é a de vocês.
Vocês são, de toda a eternidade, filhos de Luz e Fonte de Luz e, ao mesmo tempo, irradiados da Fonte e, ao
mesmo tempo, Fonte irradiante.
Há necessidade, hoje, de fazer sua essa voz, de compreender que vocês são filhos da Luz, que vocês são,
vocês mesmos, Fonte de Luz e, como seres multidimensionais, a herança que é a sua é aquela do retorno à
Fonte, do retorno à Luz que vocês são e que jamais deixaram de ser, apesar dos véus que correspondem aos
diferentes medos que vocês desenvolveram, progressivamente e à medida de suas encarnações.

É importante compreender que essa época abençoada dos deuses, que vocês vivem, não é, em caso
algum, uma punição.
Aqueles que a viverem como uma punição são aqueles que não quiseram tirar as máscaras da
personalidade, as máscaras do ego, as máscaras do mental, as máscaras das emoções que vêm
quebrar o impulso da alma, o impulso da fonte que vocês são, o impulso da fonte de Luz que vocês
são.

Se vocês se esquecem dos obstáculos inerentes à encarnação, se vocês se lembram do que jamais deixaram
de ser, se conseguem deixar falar a criança que está em vocês, a Luz que está em vocês, o Divino
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que está em vocês, o Cristo que está em vocês, essa Luz inefável que vocês são, naquele momento, os
véus da ilusão dissipar-se-ão e permitirão a livre expressão da natureza fundamental que vocês são.

Vocês são ajudados, nisso, pelos múltiplos anjos, coros e legiões celestes que estão ao redor de vocês e ao
redor desse planeta, na espera desse instante abençoado que vem para vocês porque, creiam-no,
efetivamente, queridos filhos, vocês chegaram, agora, ao termo de sua viagem, ao termo dessas
peregrinações, do que lhes pareceu ser uma queda, que não é uma queda, mas, simplesmente, uma
experiência que vocês decidiram viver, creiam, para acompanhar um projeto grandioso, que era o de
experimentar a sombra e a Luz para, não permitir à sombra crescer, mas compreender que a sombra deve,
também, tornar-se Luz.

Através do sofrimento, certamente, não necessário nos planos evolutivos, mas necessário nesse plano
evolutivo da Terra que havia escolhido o afastamento da Fonte vem, hoje, o momento dos reencontros, o
momento dos casamentos com a Fonte.
Os véus devem levantar-se ao nível de seus corpos, mas, também, desse corpo planetário que vocês chamam
a Terra.

Queridos filhos, a hora abençoada que vocês vivem corresponde a eventos grandiosos que devem sobrevir, de
maneira sensível, de maneira manifestada em seus éteres, em seus Céus e em sua Terra, para permitir-lhes
deixar cair os véus, véus da ilusão, véus da ignorância.
Isso não é mais sofrimento, é revelação, no sentido em que a Luz desvenda-se, no sentido em que a
eternidade revela-se, enfim, a vocês, fazendo-os sair da ilusão de um tempo linear, fazendo-os sair da ilusão
que é a sua há tanto e tanto tempo.

Meu divino Filho, quando de Seu sacrifício na encarnação, permitiu restaurar a sacralidade desse
planeta, foi o mesmo para seus veículos físicos e seus veículos sutis.
Simplesmente, esse grão que havia sido plantado, que devia acender um dia, vê esses dias vindos nesse
período que precede a ressurreição do Cristo, ligada ao fenômeno da Páscoa mística.
É importante compreender que a Páscoa deste ano é um ano extremamente importante.

Este ano é o ano da revelação, é o ano da compreensão de sua Divindade, é o ano da manifestação de sua
Divindade.
Só os seres que recusarem ver, que recusarem levantar o véu da ilusão estarão em sofrimento em relação a
isso, mas a liberdade é inabalável.

Vocês têm escolha de alma, têm liberdade de alma para retornar à Casa ou prosseguir o que chamam de
experiências, prosseguir a experiência de mundos de divisão entre sombra e Luz, mas, também, sair desse
jogo que tanto os tentou, durante tanto e tanto tempo.
Cabe-lhes, hoje, nas semanas, nos meses e nos alguns anos que vêm, decidir retornar à Casa ou decidir
prosseguir a experiência.
Não há julgamento através disso.

O que meu divino Filho havia chamado, assim como seu bem amado João, o julgamento final corresponde
apenas a um processo de escolha que lhes é aberto agora.

Vocês irão para a Luz e o retorno à Fonte?
Vocês irão para a revelação de quem vocês são?
Vocês irão para a manifestação de quem vocês são ou vão decidir prosseguir a experimentação?

Aí está a liberdade de escolha, aí está o julgamento final que é, simplesmente, uma questão de
afinidade, uma questão de desejo, também, desejo de Luz ou desejo de experiências.

A experiência que vocês têm vivido era um jogo, como eu dizia, entre a sombra a Luz, experiência necessária
nesse mundo, porque desejada por alguns princípios que regem as encarnações e as tomadas de encarnação
em diferentes mundos, em diferentes planetas, em diferentes sistemas, mas, hoje, a hora soou da revelação, a
hora soou da ressurreição final de sua alma, de sua Luz e da revelação de sua Divindade.

Então, certamente, a revelação dessa Divindade que vocês são pode, para algumasalmas não preparadas,
não purificadas, não voluntárias, tampouco, a experimentar isso, pode ser vivida como elemento de
sofrimento, como algo que vem chocar sua sensibilidade, eu diria, mas não vejam, ali, apenas isso.

Ao contrário, é através do que vem para vocês, a experiência única de fazer retorno à unidade, a
experiência única de parar a experiência da terceira dimensão, para entrar em sua Divindade, em seu
corpo de glória, em sua imortalidade, que vocês jamais cessaram de ser, contudo, e cabe-lhes fazer a
escolha, e ninguém virá criticá-los da escolha que vocês farão e ninguém virá contrariar a escolha
que vocês farão.

Algumas escolhas poderão parecer dolorosas, mas a dor é apenas temporária e ilusória.

A realização da escolha pode apenas seguir três caminhos: o caminho, como eu dizia, de seu retorno



à Unidade, de seu retorno à sua Divindade, que jamais deixou de estar aí – o prosseguimento da
experiência nesses mundos de divisão, nesses mundos de separação, nesses mundos da ilusão,
certamente, também, mas repletos da mão do Criador e repletos de uma Luz, certamente, uma Luz
não desviada, mas sombriamente desacelerada, sombriamente pesada, pesada pela experiência e o
jogo necessários dessa dimensão de oposição ao mundo de Luz.

E o terceiro caminho é, obviamente, como o escolherão inúmeras almas sobre este planeta, passar
pelas portas do que vocês chamaram a morte, para aceder ou a uma nova experiência nessa divisão
de dimensões ou, ao contrário, o renascimento em corpo de Luz.

De fato, existem apenas três escolhas possíveis, e cada alma compreenderá, no momento vindo, a
realidade dessa escolha.

Então, aqueles que não poderiam ver, de momento, essa escolha, começam caminhos de sofrimento,
caminhos de doença, caminhos de desorientação, por vezes, mas não é preciso, certamente, julgar, porque os
véus da ilusão são, neles, mais densos e mais pesados do que alguns outros de vocês.

Cabe deixar cada ser humano prosseguir seu caminho, mas, simplesmente, estarem, vocês mesmos,
concentrados na Luz que vocês são, para poderem irradiar essa Luz, para poderem manifestar essa Luz, para
serem um espelho para a Fonte divina que está em face de vocês e permitir-lhe compreender que o retorno à
Casa é, doravante, possível.
Trata-se, doravante, de uma escolha de alma, uma escolha de vida, uma escolha de evolução, uma
escolha de humanidade, e cabe-lhes fazer essa escolha.

Certamente, inúmeras ilusões têm-nos prisioneiros, de momento, da trama da encarnação de sistemas que
foram construídos por algumas almas humanas que avançaram muito mais longe na separação da Fonte, que
quiseram construir um mundo de ilusão, um mundo de separação ainda mais pesado, ainda mais denso.
Mas esses planos são planos de ilusões, que tentam arrastá-los à rede deles, para torná-los ainda mais
pesados, mas a hora da liberação aproxima-se, agora, a grandes passos, a hora da revelação, a hora da
compreensão de quem vocês são, a hora da compreensão das escolhas que vocês devem fazer para
engajar seu retorno à Fonte, seu retorno à Divindade ou o prosseguimento de suas encarnações
extensivas nesses mundos de divisão.

Alguns não poderão fazer a escolha e deverão passar pelas portas da purificação para fazer, realmente, a
escolha.

Não julguem aquele que morre, não julguem aquele que decide pôr fim a esses dias nessa dimensão, porque
ele renascerá onde decidir, em toda Luz e em toda lucidez, ou voltar a partir para um ciclo de encarnação em
outros espaços e em outros lugares dessa terceira dimensão, ou renascer virgem e novo, nos espaços da
Divindade, de dimensões outras, nas quais não existe a sombra.
Isso faz parte da essência de cada alma.

A decisão é livre e totalmente consentida pela vontade do Pai, pela vontade da Luz autêntica que
jamais, oh jamais os forçará a fazer escolhas que não são as suas.

Simplesmente, a revelação da Luz é um ato importante para permitir-lhes fazer suas escolhas em todo
conhecimento de causa.
Não lhes será, jamais, permitido fazer escolher entre a sombra e a sombra, sob o pretexto de que vocês não
conhecem a Luz.
A Luz deve revelar-se em face da sombra, para permitir-lhes fazer as escolhas, ir para a Luz, ir para a sombra
ou ir, ainda, uma vez, entre os jogos da sombra e da Luz, porque sua falta de experiência ou seu desejo de
experiências não foi satisfeito.

Aí está, queridos filhos.
O que posso dizer-lhes mais, se não que nós desejamos, obviamente, os corações celestes, os anjos e as
milícias, seus irmãos e irmãs do Intraterra e do Extraterra desejam apenas uma coisa, é que o máximo de
almas junte-se às legiões e às regiões dos universos nas quais a sombra não tem mais lugar.
Mas essa é sua escolha final, sua escolha livre, totalmente consentida.
Nós não podemos, em momento algum, permitir que essa liberdade seja-lhes retirada.
Essa é sua herança espiritual, sua herança de Divindade, sua herança de Fonte.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a exprimir, nesse período pré-pascal, extremamente importante nesse
ano de revelação, porque creiam, efetivamente, que vocês entraram no período de revelação.
Nada do que está escondido ser-lhes-á escondido.
Nada do que foi escondido, profundamente, na Terra, ser-lhes-á escondido, tudo será revelado, nada mais será
escondido.

Os mistérios de suas origens, os mistérios de sua Divindade, o mistério das civilizações, o mistério dos
movimentos planetários, tudo isso lhes será revelado, porque lhes cabe fazer a escolha, em posse desse
conhecimento, em plena posse da Luz que vocês são, em plena posse e iluminação de circunstâncias da vida



que levaram ao seu caminho de revelação, agora, nesses tempos.

Aí está, queridos filhos, o que eu gostaria de fazê-los partilhar e, agora, eu me tenho pronta para responder aos
seus questionamentos, se há questionamento, mas, por favor, mantenham presente que nós estamos nesse
período de revelação, nesse período tão importante e tão esperado e, ao mesmo tempo, temido, por alguns
de vocês.

Então, eu me tenho pronta para responder às suas questões que concerniriam a essa etapa importante de seu
retorno à Casa.

Questão: como essas revelações vão fazer-se?
A revelação, querida filha, faz-se em múltiplos planos.
Ela concerne tanto aos eventos ligados ao que vocês chamam seus elementos e à manifestação desses
elementos, ao parto desse planeta à sua dimensão de Luz, que acompanhará, obviamente, a revelação de
planos da sombra, como eu dizia, ou seja, a revelação de maquinações e de usurpações que ocorreram na
superfície desse planeta.
Isso corresponde a um período de revelação em seu foro interior, também.
O que acontece no exterior e que será visível acontecerá, também, no interior de vocês.
A revelação de coros de anjos, de milícias celestes, através dos fenômenos celestes e dos fenômenos
Intraterrestres revelar-se-á no mesmo momento, no interior de vocês.
Os eventos disso são múltiplos, querida alma.
Eles concernem tanto às evoluções de sua vida em terceira dimensão, nessa encarnação, mas, também, o que
será evocado, revelado, tanto no que vocês chamam seus meios de informação, também, de maneira visível,
de maneira sensitiva, por seus cinco sentidos, portanto, ao nível de seu planeta e de seus modos de vida.

Questão: a que correspondem os odores de rosa que lhes são atribuídos?
Querida alma, o odor de rosas é característica de minha presença benevolente.
O porque dessa presença nem sempre deve ser justificado em uma razão lógica, mas, simplesmente, como a
manifestação de um presente e de uma graça celestes.
Agora, vocês têm tendência, com seu mental, a interpretar isso como uma orientação para ir para tal ou tal
coisa, o que nem sempre é o caso.
Os perfumes representam a quintessência de minha manifestação, que significa, simplesmente, minha
presença de mãe ao seu lado.

Questão: sua energia continua presente em Lourdes?
Querida alma, há numerosas vidas em que eu apareci, em diferentes tempos, em diferentes épocas, sobre
esse planeta.
Os lugares de aparição podem ser ligados a circunstâncias geomagnéticas específicas, mas, também, por
vezes, a histórias de almas específicas, mas, também, em lugares consagrados por mim mesma.
A cada vez, as circunstâncias de minhas aparições foram profundamente diferentes, de acordo, justamente,
com essas próprias circunstâncias.
Assim, um lugar de aparição pode permanecer desperto, eu diria, durante um tempo muito longo ou, ao
contrário, existir apenas durante a presença encarnada de uma alma específica.
Por vezes, a mensagem corresponde a uma época precisa e apaga-se, uma vez que essa mensagem tenha
sido transmitida.
Não há regra precisa, de acordo com meus lugares de intervenção e de aparição, quer esses lugares sejam
públicos ou privados, aliás.
Querida filha, minha presença em Lourdes é revelada através da água, obviamente, mas, mais do que
tudo, através da atmosfera geomagnética do lugar.
Esse é o caso para inúmeras aparições que eu qualificaria de públicas e reconhecidas pela Igreja católica.
A hora não é mais para a aparição em lugares, mas para a aparição em cada alma e em cada interioridade de
alma.
Aí está o que explica que inúmeras almas, hoje, sejam portadoras de minha energia e de minha mensagem.
A água é portadora de uma memória.
Nesse lugar preciso existe uma informação que foi veiculada, o que explica que as propriedades vibratórias da
água continuem presentes.

Questão: quais são os lugares em que sua energia está, ainda, presente?
Existem muito numerosos lugares nos quais a minha energia está, ainda, presente, querida filha.
Nos Pirineus, o lugar o mais importante, certamente, é situado do outro lado dos Pirineus, na
Espanha, em uma cidade que se chama Garabandal.

Questão: você disse, há pouco, que teremos a escolha de repetir, ainda, essas experiências da
sombra e da Luz; por que aceitar que almas vão para a sombra?
Será que uma mãe aceiraria que seu filho vá fazer-se mal?
Querida alma, uma mãe afasta seu filho do perigo, tenta evitar o perigo, mas, se essa alma tem necessidade de
experimentar o perigo, se essa alma tem necessidade da sombra para encontrar ainda mais Luz, ninguém pode
criticá-la.
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Questão: por que se pode sentir uma revolta de estar aqui, nessa terceira dimensão?
A revolta faz parte, querida filha, de movimentos, cada vez mais, de almas que estão sedentas de redescobrir a
Divindade, que estão sedentas da Luz e que experimentaram, suficientemente, a encarnação.
Assim, a hora da liberação está próxima, para essas almas.

Questão: você falou, há pouco, de um ano de revelação no qual, em especial, os véus deviam
levantar-se ao nível de nossos corpos.
Poderia esclarecer o que é isso?
Ao nível dos corpos, apegos e desapegos devem revelar-se, de maneira mais precisa ao espírito e à
consciência.
Isso quer dizer que, progressivamente e à medida dos meses vocês vão, todo ser vivo sobre este planeta,
tomar consciência, de maneira mais ampliada, de maneira mais luminosa, do que são seus apegos reais a essa
terceira dimensão, e são esses apegos que será preciso vencer, para desapegar-se, totalmente, e aceder à
quinta dimensão.
Progressivamente e à medida do desvendamento, revela-se, cruamente, eu diria, a realidade de seus apegos.
É fácil dizer «eu não sou apegada a isso, àquilo», enquanto vocês têm isso.
É mais difícil renunciar, quando tudo isso não está mais aí.
Os verdadeiros apegos medem-se à luz da realidade do desapego em relação ao que está aí.

Questão: por que o coração volta a fechar-se, tão frequentemente?
Porque ele se fecha, a partir do momento em que o jogo da sombra e da Luz manifesta-se de novo.
Assim, mesmo conduzir um veículo é um jogo de sombra e de Luz.
Como vocês querem manter um coração aberto, conduzindo um veículo; como vocês querem manter um
coração aberto, quando se servem de suas palavras para resolver problemas de terceira dimensão?
Isso é impossível, exceto para alguns grandes seres que representam, de algum modo, um sacrifício, porque
manter o coração aberto, conduzindo os assuntos de terceira dimensão, como vocês compreenderam,
queridos filhos, é extremamente árduo.
Isso necessita de um treinamento de várias vidas e um sacrifício de várias vidas.
A dimensão do coração é ligada à dimensão que está além da terceira dimensão, isso vocês compreenderam
bem, porque o que é abertura do coração, na terceira dimensão, seria apenas desleixo, emotividade e não
Amor.
O Amor é algo que é um estado e não um movimento; é algo que está em relação com uma qualidade
vibratória.
Ora, essa qualidade vibratória não pode ter compromisso com fenômenos ligados à terceira dimensão.
Querido filho, como dizia meu divino Filho, é importante saber o mundo que vocês escolhem.
Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.
Vocês servem à terceira dimensão?
Vocês servem à Luz?
O mundo da terceira dimensão é um mundo de experiências, não é um mundo final ou finalizado.
Trata-se apenas de um mundo de passagem, um mundo extremamente temporário, na escala da Unidade, da
Divindade.

Questão: o que é, então, para aqueles que acompanham, na terceira dimensão, da abertura para
essa quinta dimensão?
Isso representa um sacrifício, querida filha, porque, a partir do momento em que a Divindade for
suficientemente forte, a partir do momento em que a revelação for total, não será mais questão de trabalhar na
terceira dimensão.
Trata-se, muito simplesmente, querida filha, de compreender que toda alma que tenha percebido a Luz em uma
de suas dimensões, que tenha vivido o momento em que o coração abre-se, um momento em que a unidade
da Divindade manifesta-se (o momento em que uma alma tem um reencontro com a Luz é um momento
privilegiado), mas, quando essa alma decide voltar à terceira dimensão, trata-se de um sacrifício.

Então, a partir do momento em que vocês tenham vivido, ainda que apenas uma vez em sua vida, a abertura do
coração ou o reencontro com a Luz, toda obra que os põe na terceira dimensão, mesmo no sentido do dever,
mesmo no sentido do trabalho, é algo que se aparenta a um sacrifício.
O sacrifício tem a mesma raiz que a palavra sagrado.
Ele corresponde à santificação, ao sacrifício da Luz, não para a sombra, mas para o jogo da sombra e da Luz.

Questão: será possível trabalhar na terceira dimensão, a partir da quinta dimensão?
Os tempos espirituais podem manifestar-se, como foi o caso para mim, nessa terceira dimensão, mas o
processo que está acontecendo é uma separação clara de diferentes planos, e não poderá mais ser questão,
para aqueles que passarem à quinta dimensão, de manifestar-se nessa terceira dimensão, exceto algumas
almas consagradas que terão por missão acompanhar um novo ciclo de humanidade.

Questão: por que algumas pessoas «no caminho» de repente, encontram reações típicas de terceira
dimensão?
Isso pertence à liberdade de alma individual, querida alma, em face da Luz.
Quando seu coração irradia de Luz, aquele que está em face de você pode aceitar ou recusar essa
Luz, porque ele não terminou o próprio caminho de experiências, porque ele quer prosseguir o caminho



Luz, porque ele não terminou o próprio caminho de experiências, porque ele quer prosseguir o caminho
de experiências e esconderá a própria necessidade de experiências, através da difamação da Luz.
Assim foi com meu divino Filho, quando de Sua encarnação. Que foi considerado, obviamente, como fazendo
parte da sombra, pelas forças supostas de representar a Luz.
Isso também é um sacrifício.
Convém permanecer no coração.
Permanecer no coração quer dizer não julgar; permanecer no coração quer dizer não emitir julgamento, não
emitir energia nem boa nem má, através da liberdade de escolha que exprimiu uma alma ou outra.
Convém permanecer na neutralidade de coração, que corresponde a um estado de ser e um estado de ser
não pode induzir ação, o estado de ser basta-se por si mesmo.

Questão: nos meios ditos espirituais, pareceria que as emoções estão em destaque?
Querida alma, é preciso, efetivamente, compreender que tudo o que é feito, hoje, em seu mundo, tudo o que
sai como, dizem, técnica ou tecnologia ou meios ditos de desenvolvimento pessoal são apenas meios de
prendê-los às suas próprias emoções, às suas próprias memórias e às suas próprias vivências.
O coração não tem necessidade de qualquer dessas ilusões para revelar-se.

Enquanto vocês correm atrás de uma própria liberação do que quer que seja, vocês não estão no coração.
O coração não tem necessidade de liberação; o coração tem necessidade apenas de uma afirmação nessa
dimensão de estado de ser, mas, absolutamente não de liberar o que quer que seja porque, quando vocês
estão no coração, são livres, por essência.
Isso corresponde às palavras de meu Filho: «busquem o reino dos céus, sua Divindade, e o resto
ser-lhes-á dado em acréscimo».

Em contrapartida, busquem o que não é o coração, o que vocês chamam processo de liberação de memórias,
processo de compreensão, processos mentais, processos emocionais, e vocês se afastarão do coração, ao
mesmo tempo tendo a impressão de dele aproximar-se.

E vocês confundem emoção, confundem sentimento e coração.
O coração, o amor não é sentimento, o amor não é emoção, o amor não é mental, o amor é estado de ser,
estado de ser na Divindade, na Unidade, na compreensão direta, instintiva e intuitiva de quem vocês são.
No coração não há lugar para o sentimento, no coração não há lugar para o apego, no coração não há lugar
para a emoção.
O sentimento é, já, uma distorção da energia do coração.
Eu lhes aporto, agora e já, minha bênção e todo o meu amor, e eu lhes digo, certamente, até um dia desses.
__________________

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=140

30 de março de 2007

***

Tradução para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2007/03/maria-30-de-marco-de-2...

***
Colaboração de: André
Site Mestres Ascensos

http://www.mestresascensos.com/

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2007/03/maria-30-de-marco-de-2007.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=140
http://www.mestresascensos.com/


Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, neste período tão propício, exatamente
antes do período da Páscoa, que é um período extremamente importante no nível vibratório.

Então, como de hábito, vamos, se quiserem, começar a interagir, em relação às suas interrogações, às suas
questões e o que vocês têm no coração, na medida do possível que eu puder explicar e ajudá-los a avançar no

caminho da Luz.
Então, recebam, primeiramente, o meu bom dia, as minhas saudações e, também, o meu Amor.

E estou à sua escuta, agora.

Questão: poderia nos falar do que os astrônomos chamam de buracos negros?
Cara amiga, isso corresponde, como dizer?...

Há portas no nível dos planetas, como no planeta Terra no qual vocês vivem, que nós chamamos de portais e
portas, que permitem o acesso a novas Dimensões.

Há, também, no nível de alguns lugares do planeta, os nós telúricos, extremamente importantes, porque eles
focalizam nesse nível, e há, também, as influências cósmicas diversas e múltiplas que chegam ao planeta a

partir da existência dele.
Há, do mesmo modo, no nível do polo norte e do polo sul, portais/vórtices extremamente grandes, de acesso à

Intraterra.
Então, é preciso conceber os buracos negros como portas situadas no universo, nos interespaços que

permitem aceder ao oniverso, ou seja, o inverso do universo.
São pontos de passagem para outras Dimensões, na escala não mais da humanidade, por exemplo, encarnada

sobre a Terra, mas na escala de sistemas solares, na totalidade, que são absorvidos, de algum modo, por
esses buracos negros, para reencontrar-se do outro lado do espelho, que corresponde ao acesso, desta vez,

não mais de um planeta ou de alguns planetas de constelação ou de um sistema solar, mas a um conjunto
galáctico em outra Dimensão.

Isso serve, simplesmente, ao conjunto de galáxias para passar e dar saltos a fim de passar no outro lado do
espelho, assim como vocês, no momento da morte, passam, no outro lado do espelho.

É uma espécie de morte, mas não uma morte definitiva, obviamente, uma morte para um estado, para renascer
para outro estado, que é bem além do simples fenômeno que corresponde à ascensão individual ou à

ascensão planetária.
Isso se refere, em geral, a mundos muito mais evoluídos do que o de vocês.

Questão: pode-se considerar o universo como um sistema equivalente ao de bonecas russas,
estruturas que se encaixam umas nas outras?

Então, essa visão é possível para os corpos sutis planetários ou para os corpos sutis de seres humanos na
encarnação, sim, efetivamente, podemos conceber isso assim.

Mas os buracos negros e os portais que são situados fora dos planetas são um pouquinho diferentes porque,
aí, não se trata de bonecas russas.

Uma boneca russa que passasse através desse buraco encontrar-se-ia completamente invertida, é difícil de
exprimir isso, mas há, através das passagens desses buracos negros, desses portais cósmicos, o acesso a

um conjunto de modificações de tudo o que ali acontece.
Então, aí, não estamos mais em bonecas russas, mas em uma espécie de reversão, um pouquinho como uma

luva que se inverteria, isso é um pouco complexo de explicar com palavras, mas digamos que é uma
passagem de um estado dimensional voltado a algo, para outro estado dimensional voltado para outra coisa.

Então, não é, completamente, o sistema de bonecas russas.

Questão: a reversão de que você acaba de falar é semelhante àquela que acontece no ser humano,
quando ele muda de Dimensão?
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Então, não, porque a reversão do ser humano corresponde a uma inversão de valores, no sentido alto/baixo, ou
seja, há uma penetração na matéria na terceira Dimensão que se acompanha do que vocês chamaram de

encarnação.
Em seguida, há um processo muito longo de subida, de plano em plano de purificação,que vai permitir, a um

dado momento, o acesso, a título individual ou coletivo, em alguns períodos de vida da humanidade, em outro
estado dimensional.

Aí é um salto, se quiserem, quântico de energia de uma determinada Dimensão a outra Dimensão.

O que acontece, no nível dos buracos negros, é uma reversão, não unicamente alto/baixo, mas interior/exterior,
esquerda/direita, se preferirem, e em Dimensões que são situadas bem além daquelas que vocês podem

experimentar.
Isso corresponde a outros tipos de modificações que são infinitamente mais complexas do que as simples

reversões geométricas que vocês podem apreender como seres humanos.

Questão: o que se chama de buracos brancos?
Então, cara amiga, é a primeira vez que eu ouço falar de buraco branco.

Há buracos dimensionais, mas que não são buracos negros, mas que são, ainda, outra coisa, mas eu não vejo
porque seriam chamados de buracos brancos.

Os buracos brancos correspondem, naquele momento, ao que poderiam ser chamados de buracos
dimensionais.

Aqueles que vocês chamam de irmãos do espaço, os Extraterrestres, os Intraterrestres, não se deslocam
através de um espaço que é vazio.

Há o que é chamado de fenômeno de faixa de Möbius, que corresponde a dobras do espaço/tempo, tal como
vocês as apreendem nessa Dimensão e que permitem, no momento em que essa dobra é feita, passar de um

universo a outro universo dimensional.
Isso não é unicamente o que chamamos de buracos negros, isso poderia corresponder ao que vocês chamam

de buracos brancos.

Há, também, espaços que são portais ou vórtices, que são situados em lugares precisos, no nível dos polos
dos planetas, que permitem aos seres Extraterrestres serem conectados, de maneira instantânea e não

viajando em caçarolas, obviamente, através de milhões de quilômetros de distância e que permitiriam a eles
aceder, assim, após uma viagem que duraria muito tempo e muito dispendiosa em energia, aceder ao seu

Sistema Solar.
Isso se faz de maneira instantânea, por intermédio dos polos.

Questão: no tempo passado existiam fraternidades ou sociedades iniciáticas que acompanharam a
evolução sucessiva da humanidade.

O que é delas, hoje?
Então, cara amiga, agora, eu não estou certo, absolutamente, de que fraternidades iniciáticas tenham permitido

a evolução da humanidade.
Os movimentos iniciáticos que existiram na superfície do planeta permitiram a alguns seres humanos que
estavam prontos a reencontrá-los aceder a essa evolução, mas jamais houve movimento que tivesse se

estabelecido no planeta para permitir fenômenos de transmutação extremamente importantes.

Era, frequentemente, o feito de indivíduos isolados, seja Cristo, sejam outras entidades que se encarnaram e
que tiveram, eu diria, o encargo de almas, mas não o encargo da humanidade.

O único que teve o encargo da humanidade foi, obviamente, Cristo, que se encarnou há mais de dois mil anos.
Isso foi, também, de alguns seres que acompanharam a criação da Terra, em tempos imemoráveis, que

remontam a mais de cinquenta e dois mil anos quando, aí, esses seres acompanharam, de maneira, ou do
processo de encarnação clássica, no que se refere aos Elohim, ou do processo de walk-in consciente, para

aqueles que foram grandes seres.
Mas esses grandes seres vieram apenas para iniciar os movimentos e não para acompanhar, no sentido

profundo, o conjunto da humanidade porque, em momento algum, o conjunto da humanidade esteve pronto
para acolhê-los.

Então, sim, obviamente, muitos seres se manifestam, a cada época, e inúmeros seres manifestar-se-ão, ainda,
mas não para o conjunto da humanidade, isso seria ilusório.

Não se esqueçam de que a maior parte da humanidade não quer a Luz, a maior parte da humanidade é
governada por forças e se deixa governar por forças que nada têm a ver com a Luz.

Questão: deixar-se guiar pelas forças que não seriam ligadas à Luz não é, simplesmente, um
fenômeno de ignorância?

Não, cara amiga, não é absolutamente ligado à ignorância, isso é unicamente ligado ao medo, porque vocês
têm medo de serem vocês mesmos, porque vocês têm medo de se oporem a sistemas constituídos, porque

vocês têm medo de recorrerem à sua Divindade.
Não é a ignorância, é unicamente o medo.

Então, efetivamente, essas forças que não estão na Luz tentaram, durante todos os tempos, mascarar-lhes a
sua Divindade, mantê-los em certa forma de ignorância, mas porque vocês estiveram, de algum modo, de



acordo para que isso acontecesse.
E isso, pouco a pouco, progressivamente e à medida dos séculos dessa humanidade, adormeceu, de maneira

consciente, a sua Divindade.

Então, não é um fenômeno de ignorância, porque ninguém poderá dizer que não sabia, porque, a partir do
momento em que vocês trabalham em si mesmos, vocês têm, perfeitamente, consciência de quem vocês são,

em qualquer época da humanidade.
O que os impede de ver a realidade é o seu medo, e não a ignorância.

Questão: poderia nos falar da relação entre o período Pascal e a Ascensão?
O período Pascal é uma etapa preparatória.

No plano simbólico, isso corresponde a um fenômeno de Ressurreição, a Ressurreição não é a Ascensão, a
Ressurreição é a etapa que intervém após a descida na encarnação, após o batismo e após, sobretudo, a

iluminação.

Após a iluminação vem o sacrifício, o sacrifício é um ato importante.
É preciso compreender que somos pó, e que voltamos ao pó.

Através desse corpo de carne, a vida da matéria que vocês tomam é um corpo de ilusão em relação à veste de
Luz que é a sua.

Então, períodos, em todas as tradições ou em algumas religiões foram dados para ilustrar esse caminho de
retorno à casa.

A Ascensão, tal como vocês a entendem, irá ocorrer em outros momentos.
Mas, obviamente, o processo da Ressurreição é preliminar ao fenômeno da Ascensão, porque vocês não

podem ascensionar se não renascerem pelo processo de Ressurreição à sua Divindade.

Questão: quem estaria mais na Luz para tomar a direção da França, hoje?
Eu creio que, aí, você está sonhando, não creia que os homens e as mulheres que se apresentam no seu

período de eleição sejam guiados pela Luz, seria preciso, verdadeiramente, ser pueril para crer nisso.

A partir do momento em que vocês manifestarem uma vontade de poder, e de poder supremo, vocês estão,
obviamente, no poder e, unicamente, no poder, e o poder é dado a vocês pelo que chamam de democracia, ou

seja, vocês têm a impressão de fazer um ato de liberdade, dando o seu poder a alguém outro.

Então, obviamente, não creia que os governantes desse planeta, onde quer que eles estiverem, aliás (quer
sejam democraticamente eleitos, quer sejam reis, quer sejam ditadores), sejam outros que não seres de poder.

Há apenas seres de poder, e eles chegam ao poder apenas através do poder e da manipulação.
Não pode ser de outro modo.

Então, há os que estão mais no poder do que outros, sim, isso é verdade, há os que estão mais no ego do que
outros, sim, é verdade, mas todos eles estão no ego.

Não creiam que, entre todos esses seres que se apresentam a vocês, haja um que aja por altruísmo ou por
humanidade ou pelo gosto da Luz.

Vocês estariam em um engano monumental.
Eles querem apenas o voto de vocês, e é tudo.

Questão: em nossa história, alguns seres no poder têm, de qualquer forma, um perfil diferente?
Há certamente muito tempo, por exemplo, São Luiz, sim, na época de alguns reis, na época em que havia uma

filiação, eu diria, sagrada ou divina.
Os modos de vida que vocês têm, hoje, não correspondem, de modo algum, a modos luminosos.

Por exemplo, o dinheiro é uma energia que deve ser livre, que deve circular, mas, a partir do momento em que
vocês aplicarem o que chamam de interesse pelo dinheiro,vocês já estão em forças demoníacas, porque o

dinheiro não tem valor, exceto o que circula.
Mas, a partir do momento em que vocês atribuírem a um meio de circulação um valor, quando ele for guardado,

vocês já estão em manipulações que nada mais têm a ver com a Luz.

E, além disso, um governo espiritual não pode existir na democracia, ele apenas pode existir através do que eu
denominei, na minha vida, a sinarquia, ou seja, uma teocracia de direito divino ou uma monarquia de direito

divino, ou seja, os mais despertos assumem o encargo, através não de uma pessoa que concentraria todos os
poderes, mas através do que foi chamado, por exemplo, de círculo dos anciões, no qual os anciões dos dias

reúnem-se em doze ou em vinte e quatro consciências para iluminar o caminho da humanidade.

Então, vocês veem, efetivamente, que, aí, com os seus ministros e as suas democracias, vocês estão bem
longe da verdade.

É, ainda, uma forma de manipulação, tudo isso.

Questão: poderia nos indicar como viver a Páscoa, esse período Pascal?



É extremamente importante.
A coisa a mais importante para preparar-se é ir procurar os ovos no jardim.

A partir disso, creio que o período Pascal é um período de intimidade importante de face a face consigo
mesmo e de acesso, se não for a ressurreição, a outro nível vibratório.

A melhor preparação é fazer o silêncio no interior de si e recolher-se.
Então, também, e como eu tenho para dizer este ano, este ano é um ano extremamente importante, porque eu

falei, em várias ocasiões, que durante este ano e, em especial, na primavera, vocês terão muitas
manifestações meteorológicas que antecipam as manifestações de natureza telúrica, que vão crescendo e que

vão tomar proporções inimagináveis para os seres humanos do planeta, atualmente.

Então, tudo isso necessita de uma certeza interior, tudo isso necessita de ser desatrelado do que vocês
observam no exterior e conceber sua vida como importante, no nível da sua Divindade.

Os eventos exteriores vão, como dizer, pô-los frente a si mesmos de algum modo, e pô-los frente à realidade
da sua Divindade e testar a sua adesão, como ser encarnado, à sua Divindade.

Vocês estão apegados à sua Divindade ou estão apegados às regras de funcionamento desse planeta?
O período de Páscoa é um período de escolha.

Qual estrada vocês vão escolher?
Qual caminho vocês vão querer tomar?

Vocês vão querer tomar, como eu já disse, parece-me, na última vez, a estrada da liberação, ou seja, a estrada
da Ascensão para outro estado dimensional?

Ou, então, vocês vão escolher continuar a experiência da matéria?
Ou, então, vocês decidiram que nenhuma dessas escolhas é para vocês e que será necessário passar pelo

desaparecimento desse corpo físico para descobrir sua Luz?
Isso são opções interiores, são escolhas que apenas podem ser feitas com toda serenidade, no interior de si,

e essas escolhas não podem, absolutamente, depender de circunstâncias da sua vida, de circunstâncias
afetivas, de circunstâncias relacionais ou profissionais.

Aí está o quer lhes é solicitado no período Pascal.

Questão: poderia nos falar de fenômenos meteorológicos, porque me parece que há algumas
semanas havia uma acentuação muito específica de sismos na faixa equatorial.

Cara amiga, eu já havia anunciado isso, há quase um ano, eu havia dito que tudo isso, no nível dos Elementos,
iria crescendo.

Então, efetivamente, vocês entraram, agora, por um período de vários anos, em um período de turbulência
extrema, no nível dos Elementos, seja a Água, seja o Ar, seja o Fogo, seja a Terra.

Tudo isso vai agitar, de maneira extremamente forte, mas o que agita, no exterior - retenham o que eu lhes
disse - agita, também, no interior.

A mobilização dos Elementos permite-lhes, também, tomar consciência de zonas de sombra que estão no
interior de vocês, para poder se interessar, ainda mais, pela Luz, e não se esqueçam de que é preciso buscar a

Luz, o resto irá desaparecer soxinho.
Então, não procurem encontrar a sombra, procurem, de preferência, encontrar a Luz, porque a Luz transcende

a sombra.

Então, as manifestações dos Elementos que vocês vão observar no exterior, que vocês já observam a cada
dia, são apenas as primícias, são apenas os primeiros estremecimentos da onda de choque que chega sobre

o planeta e sobre a qual vocês foram prevenidos já há muito tempo.
Mas não é em dez anos, não é em cinco anos, é agora, totalmente.

Questão: portanto, se buscarmos a Luz, o resto irá desaparecer sozinho? Você considera que é a
chave de tudo que nós vivemos?

É, obviamente, a chave da Ascensão individual.
É como se vocês se levantassem, pela manhã, e tivessem o espírito enevoado, porque saem de um estado de

consciência que era o sono.
Do mesmo modo, é preciso, hoje, adormecer nessa realidade, para despertar a outra realidade, se vocês a

desejarem.
É exatamente o mesmo processo.

O processo estende-se entre agora e o período que lhes é conhecido como 2012, mas, dada a acentuação
que é vivida nesse momento, isso não vai esperar até 2012, eu posso anunciá-lo agora.

Questão: ao que é devido essa acentuação que você acaba de falar?
Ela é devida, simplesmente, ao aumento do número de almas que fizeram a escolha da Luz.

Questão: em relação a essa aceleração, poderia voltar a explicar como vai evoluir o período de 2007
a 2012?



Simplesmente, o período que vai seguir-se muito mais rapidamente.
Eu lhes disse que vocês irão conhecer, no inverno de 2008, na Europa, um frio siberiano, que corresponde a
um período dito de aquecimento, mas vocês terão, sobretudo, como eu já havia anunciado no ano passado, o

prosseguimento de despertares do cinturão de fogo do Pacífico.
Muitos vulcões, daqui até esse verão, vão obscurecer o seu céu.

Também os sismos vão tornar-se cada vez mais intensos, como vocês já podem constatar, e isso nada é, em
relação ao que vem.

Vocês poderão, também, constatar as manifestações do Elemento Ar: o Elemento Ar está ligado à purificação
Micaélica.

O Arcanjo Miguel manifesta-se pelo Elemento Ar, ele se manifesta no nível do cosmos pelos cometas, mas ele
se manifesta sobre a Terra pelo Ar.

A Terra, no nível dos sismos, corresponde ao reajuste de diferentes placas tectônicas do seu planeta para
receber os raios solares que se propagam, em número muito mais importante.

As irradiações emitidas na superfície do planeta, que chegam do cosmos e que chegam do Sol, tomam
aspectos que seus governos não poderão mais esconder por muito mais tempo.

Elas correspondem a modificações magnetosféricas extremamente importantes que alguém utilizando um
pêndulo vai encontrar.

Então, tudo isso está em operação, agora, não em três anos, em cinco anos.
É o que vocês vivem nesse momento.

Questão: e, em relação a essa evolução, sobre os povos da Intraterra?
Os povos da Intraterra devem manifestar-se a partir do momento em que o seu sistema de sociedade

econômica – ilegal, baseado nas finanças – tiver desmoronado, a partir do momento em que as forças ditas da
sombra forem desmascaradas no seu objetivo de controle sobre a humanidade, o que não tardaria.

Eles apenas irão se manifestar a partir do momento em que essas forças estiverem no chão.

Questão: uma participante viu, no céu, triângulos de Luz que constituíam como que uma rede, como
uma espécie de grade.

Poderia esclarecer sobre esse fenômeno?
Então, há várias explicações possíveis: ou é, efetivamente, uma percepção do que se trama no astral, uma
percepção de forças que estão em operação e que, para alguns, efetivamente, têm uma configuração de

natureza triangular, especialmente as irradiações emitidas a partir do Sol Central da Galáxia, progressivamente
e à medida que se aproximam desse Sistema Solar, são veiculadas por seres da vigésima quarta Dimensão,

que são triângulos de Luz.
Pode ser, também, uma projeção de você mesmo, em relação ao trabalho que ocorreu na conferência que

você assistiu.
Simplesmente, podemos dizer que há, às vezes, trabalhos energéticos que são feitos que deixam uma marca

energética que vai se manifestar no dia seguinte pela manhã.
Mas é preciso esclarecer, também, que domingo era o período do primeiro de abril, que é o período em que

há eventos extremamente importantes que são produzidos.
Lembrem-se, também, de que eu havia dado datas extremamente importantes para os afluxos de Luz sobre

este planeta, essas datas continuam válidas.
Nós aí estamos nesse momento, a partir de amanhã, no fim de semana Pascal.

Eu havia falado, também, do período de 23 até o fim de abril, que irá se reduzir de 28 a 30 de abril, com um
período de eletricidade extremamente intenso, que vai intervir durante a primeira quinzena de maio.

Depois, haverá períodos clássicos da Ascensão e de Pentecostes.
Depois, como eu já dizia no ano passado, os períodos vão se seguir quase ininterruptos, ou seja, vocês vão

banhar-se cada vez mais nas energias da quinta Dimensão, que se impactam sobre a Terra.

Questão: você acha que é preferível continuar a frequentar os lugares ditos sagrados?
O importante é encontrar o sagrado em si, muito mais do que qualquer outra coisa, porque há muitos lugares

em vibração crescente, atualmente.
Há portais e os vórtices, um pouco por toda a parte, presentes na superfície do planeta, em vibração crescente,

mas essa vibração, vocês devem também ser capazes de gerá-la e de acolhê-la em vocês, no seu próprio
espaço sagrado interior.

Então, seria preferível encontrar isso diretamente em si e não ser dependente de um lugar ou de um espaço ou
de uma pessoa.

Questão: qual é a função do mestre de Luz que se chama Maitreya?
Maitreya é uma denominação Oriental para o senhor Cristo.

É preciso desconfiar dessa denominação porque, quando dizemos Maitreya, não temos a vibração «Cristo».
Então, muitas pessoas podem ter a pretensão de ser a vibração de Maitraya ou de Sananda, como se diz, está

na moda, mas nada lhes garante que, porque alguém lhes diga que se chama assim, que seja o que ele diz.

Questão: Maitreya será aquele que, no momento da Ascensão, comunicar-se-á, no nível planetário,
por uma fonte telepática e por uma fonte televisual?



Você acredita?
Eu entendo o que se diz, mas você acredita, realmente, que um ser de Luz se manifeste pela TV?

Você acredita, realmente, que esse seja o papel atribuído a uma entidade encarnada: «vão, venham todos, é a
hora da Ascensão»?

Você está brincando ou o quê?

Então, é preciso desconfiar.
Recorram ao seu discernimento e à sua mestria.

Onde está a realidade?
A realidade é não o que vocês sentem, porque vocês podem sentir as palavras e não a vibração.

Então, é importante compreender que a coisa mais fundamental é que, no momento do processo ascensional
que vai acontecer em várias ondas, e não em uma onda, vocês serão, todos vocês, prevenidos,

individualmente, e isso eu já disse, mas pela Mamãe, por Maria.

Releiam o Apocalipse de São João e vocês vão ver que Cristo irá chamá-los, um a um, mas lá em cima, não na
pequena caixa da TV.

Mas muitas coisas podem se expressar por telepatia.
Não se esqueçam, jamais, de que não é seguindo alguém que vocês vão chegar à Ascensão, é despojando-se

do seu corpo de matéria e voltando a tornar-se próximo da Luz que vocês irão aceder a essa Dimensão.
Então, não contem com manifestações exteriores.

As únicas manifestações, eu diria, reais e autênticas, são as manifestações da Terra, porque elas não podem
enganar, porque as correntes de ar, os tornados que se desencadeiam, as chuvas torrenciais que se

desencadeiam, os vulcões que despertam, a Terra que treme, significam um apelo a algo.
Em contrapartida, o apelo através da caixa da TV ou através da telepatia, façam suas orações, porque é muito

fácil ser enganado.
Tudo o que diz que é da Luz não é a Luz.

Questão: poderia dar-nos esclarecimentos sobre a noção dos três corações e a relação com o que
chamamos de enraizamento da alma e do espírito ou do que alguns chamam de gota branca ou

vermelha?
Então, os três corações são o coração físico (o coração físico que vocês conhecem), o coração, digamos, que

corresponde ao timo (ou seja, à identificação de si e que está em relação com a alma espiritual), o terceiro
coração é o coração divino, que é chamado de gota branca, também.

Esses três corações devem reunificar-se, ou seja, todo ser humano em encarnação é depositário de um
coração físico, de um coração espiritual e de um coração divino, mas uns evoluem sem ter o conhecimento do

outro.
O que deve ocorrer no momento do processo ascensional – um pouco antes – é que todas as coisas que

estavam escondidas ser-lhes-ão reveladas, ou seja, vocês irão saber, realmente, quem vocês são, de toda a
Eternidade, ou seja, um ser de Luz que evoluiu em espaços multidimensionais, que tem a impressão de ter
vivido de vida em vida, enquanto suas vidas desenrolaram-se em um espaço/tempo que não é linear, mas

circular.

Vocês tomam consciência de forças que foram empregadas sobre esse planeta, vocês terão a revelação total
da finalidade da vida e da finalidade desse planeta que, no momento, lhes foi escondida, ao mesmo tempo,

pelos jogos da sombra, os jogos de poder que foram colocados sobre esse planeta, mas, também, para
proteger as estruturas divinas que vocês abrigam.

Então, vocês estão no período que precede essa grande revelação, essa fusão dos três corações, e esse
acesso a outro estado dimensional.

E, para aceder a isso, vocês deverão estar desapegados de tudo o que não é da Luz, de tudo o que são os
seus apegos, que vocês construíram progressivamente e à medida da sua encarnação multidimensional,

porque tudo ao que vocês estiverem apegados será um laço que irá impedi-los de ascensionar.
Vocês devem trabalhar na mestria interior, no soltar, de que nós falamos longamente, parece-me, no ano

passado.

Questão: as mudanças vibratórias atuais têm uma ação sobre a glândula tireoide?
Há uma ação de acesso à quinta Dimensão, através da ativação de zonas energéticas que estão situadas ao

longo das carótidas, que não estão muito longe, efetivamente, da zona tireoidiana.
Essa transformação que vocês vivem é uma transformação celular, é uma transformação, também, do DNA, é

uma transformação, também, de alguns órgãos.
Então, não é mais a tireoide do que outra coisa, uma vez que tudo se transforma, atualmente.

Isso se refere tanto ao modo que vocês têm de vislumbrar a finalidade da vida, isso se refere à célula, isso se
refere aos seus ritmos de sono, aos seus ritmos alimentares, às suas relações uns com os outros.

Tudo se transforma muito, muito rapidamente.
Não unicamente a tireoide ou os corações.

Questão: no caminho para essa Ascensão, como fica o caminho em casal?
Então, é verdade que inúmeros canais ou médiuns disseram, de ensinamentos de Mestres de Luz, que era



importante encontrar a alma irmã, a chama gêmea.
É importante para alguns, mas, mesmo a dois, se você não se voltar para a sua própria mestria, a sua, no

interior de si mesmo, de nada serve ser dois.
O fenômeno de Ascensão é um fenômeno de Ascensão coletivo, mas que se refere a cada alma,

individualmente, independentemente de encontros que possam ocorrer para alguns.

Então, o fato de serem dois não é uma vantagem em relação à Ascensão, é uma vantagem em relação aos
eventos vividos no nível dos Elementos que se desencadeiam sobre o planeta, efetivamente, mas não no nível

do fenômeno ascensional propriamente dito.

Questão: o ensinamento do sopro sagrado favorece as transmutações que vivemos?
Então, eu já disse, em várias ocasiões, eu repito, eu havia dito isso no ano passado, no mês de outubro, e,

agora, bem antes: é importante compreender que nenhuma técnica irá permitir a vocês aceder a essa
Dimensão que vocês esperam, se vocês não se desprenderem em relação aos seus apegos.

Se vocês se apegarem a pessoas, a técnicas, vocês não irão aceder à quinta Dimensão.
Não existe hoje, eu digo, efetivamente hoje, qualquer técnica que permita aceder à quinta Dimensão.

A única técnica é o desprendimento, é o abandono dos medos, há apenas isso: busquem o Reino dos Céus, e
o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.

É preciso abandonar-se à vontade da Luz, é tudo o que lhes é solicitado, nada mais.

Não é porque você vai jejuar, não é porque você vai praticar alguns exercícios de reiki, de respiração, de
oração, que você será mais capaz de aceder à quinta Dimensão.

O acesso à quinta Dimensão é um processo que, creiam na minha palavra, está absolutamente ligado à
ausência de medo e ao desprendimento, são as duas palavras-chave.

Nada mais há.

Questão: as mandalas de pedra, os cristais podem ajudar?
São métodos de purificação preliminares, mas se você sentir medo de não estar em seus cristais no momento

em que isso ocorrer, você não irá ascensionar.
Qualquer preparação, seja ela qual for, é apenas uma preparação.

No momento do grande salto, cabe soltar.
Do mesmo modo, vocês podem imaginar isso como a morte, ou seja, há seres que chegam às portas da morte

e que não querem morrer, que se prendem à vida, eles morrem de um modo específico, eles morrem, de
qualquer modo, mas é diferente morrer na recusa do que morrer aceitando a Luz, são duas coisas diferentes.

Então, vocês podem se preparar tanto quanto quiserem com cristais, com a água, com a respiração, com o
reiki, com o magnetismo, com o que quiserem, mas a verdadeira liberação apenas irá ocorrer se, no momento

em que isso chegar, vocês estiverem prontos para soltar e para entrar na sua mestria.
O mínimo medo irá impedi-los de aceder a isso.

Questão: quando se trabalha no desprendimento, é normal que haja mais manifestações da
sombra?

Esse pode ser o seu caminho pessoal, mas não é uma obrigação.
Não é anormal nem normal.

Eu creio que cada caso é específico, nesse nível.
Obviamente que tudo, na humanidade, é feito para impedi-los de encontrar a Luz no nível coletivo.

Muitas coisas foram mantidas secretas, de maneira voluntária, muitas coisas escaparam-lhes, impediram-nos
de aceder à sua mestria, desde sempre.

O caminho para a mestria, antes do período que vivemos atualmente, nós também, do outro lado, era algo de
extremamente árduo, extremamente difícil, porque era preciso fazer um verdadeiro caminho de cruz, passar

por etapas iniciáticas.
Hoje, vocês têm essa Graça excepcional de ter a Luz que vem a vocês.

Então, efetivamente, vocês podem ter manifestações da sombra.
Mas eu creio, sinceramente, que é uma questão pessoal.

Não creiam que as forças da sombra vão se deixar abater assim no nível coletivo, há lutas acontecendo a cada
minuto.

Questão: quando se manifesta uma criança sorrindo, nos sonhos, isso pode ser assimilado a uma
expressão da parte divina ou ao que se chama de criança interior?

Isso pode ser várias coisas.
Eu não posso responder de maneira unívoca a essa questão.

Não se deve, aí também, eu repito, generalizar, dizer que, quando vocês veem uma criança em seus sonhos,
será a sua criança interior ou será o pequeno Jesus, ou será o diabo, não importa.

Mas isso é para reenquadrar, para contextualizar a cada vez, em função do sonho, em função de quem você é.

Questão: ao que pode corresponder um acidente que transtorna a vida?



Um acidente que interrompe, de maneira brutal, alguns processos da vida, está ligado a um sinal que é enviado
pela alma, um sinal forte, que significa que coisas devem ser mudadas no desenrolar da referida vida.
Então, não se deve ver isso como uma punição, não se deve ver isso como uma retribuição cármica.

É preciso ver isso, simplesmente, como uma oportunidade que é dada de modificar o que deve ser modificado
na vida, mesmo se isso for, por vezes, difícil.

Um desafio, eu diria, de algumas metas.

Questão: no ambiente de seres que vivem na quinta Dimensão, naqueles que vivem no nível da
Intraterra, há plantas ou animais?

Há muito, muito poucas plantas e há muito, muito poucos animais.
O ambiente é, sobretudo, feito de Luz, de água, e também de certa característica de solo.

É preciso, efetivamente, compreender que não há construção, no sentido em que vocês entendem, mas há
construções de Luz.

Então, não há muito lugar para outra coisa senão para a Luz.
Os poucos vegetais que vocês encontram são vegetais extremamente diferentes daqueles que existe na

superfície desse planeta.
No que se refere aos animais, trata-se, essencialmente, digamos, não de mamíferos, mas de animais que

vivem na água.
Não há qualquer vestígio animal na Intraterra, no nível do solo.

Questão: o processo de sacralização alcança os Devas da natureza?
Eles já estão em outras dimensões.

Eles os têm acompanhado nesta Dimensão, que é a terceira Dimensão, mas não estão na terceira Dimensão.
Então, eles esperavam a sacralização da matéria, mas eles não são matéria.

Então, eles são referidos, evidentemente, em primeiro lugar, não podemos dizer que eles participam porque já
eles estão nessa Dimensão.

Questão: há contatos regulares entre os seres da quinta Dimensão e seres que vivem no nosso
planeta na terceira Dimensão?

Há cada vez mais, cara amiga.
A comunicação, quer ela seja mediúnica ou de outra natureza, está, obviamente, alcançando cada vez mais

seres humanos.
As dimensões se aproximam e é importante estabelecer essa comunicação, porque essa comunicação será,

de algum modo, eu diria, não um guia, não um condutor, mas, de qualquer forma, elementos que podem ajudá-
los a abandonar, no interior, as suas últimas resistências.

Questão: pareceria que cada vez mais pessoas nutrem-se de Luz?
Para algumas pessoas, sim, é um processo bastante corrente, ainda mais que, na quinta Dimensão, vocês não

têm mais necessidade de se nutrir, tal como vocês concebem isso.
Então, alguns seres, efetivamente, vivem de Luz, mas não creiam que isso é solicitado a todo ser humano.

Vocês têm o direito, ainda, de comer e de fazer tudo o que pertence à terceira Dimensão, se sentirem assim, é
claro.

Questão: por que tudo o que Jesus viveu não deu os resultados esperados no início?
Não estou certo de ter compreendido a questão.

Primeiro, Cristo nada fundou, foram os homens que fundaram algo, não é a mesma coisa.
Cristo disse «amem-se uns aos outros, como eu os amei».

Ele deixou um ensinamento.
A igreja foi criada pelos homens, ela não foi instituída por Cristo.

Jamais Cristo quis instituir uma religião, jamais Buda quis instituir uma filosofia, jamais Moisés quis criar uma
religião.

Foram os sacerdotes que encontraram Moisés que quiseram criar regras, mas Moisés nada quis criar, a não
ser trazer as tábuas da Lei, que foram quebradas.

Ele tinha apenas os dez mandamentos, e esses dez mandamentos eram a sua religião.

Por outro lado, o que foi criado depois, foi inventado do zero.
Do mesmo modo, Jesus jamais criou religião, foram os homens que criam as religiões, isso não foi o Pai.

Então, é preciso saber que, assim que um ser humano é portador de uma verdade transcendente, aqui
embaixo, nesse planeta, sempre há pequenos astutos que vêm cercar, para criar algo, para tomar o poder

sobre os outros, isso é constante, por toda a parte.
É preciso enfim, hoje, desembaraçar-se disso.

Então, o sacrifício de Cristo foi bem além da mensagem d’Ele, o sacrifício real de Cristo foi sacralizar o
planeta.

Pelo sangue que Ele derramou, Ele veio sacralizar o planeta e preparar o processo de Ascensão que vocês
vivem hoje, o que, estritamente, nada tem a ver com a religião católica ou com qualquer outra religião.



Há seres que vieram a esse planeta e que, aparentemente, não deixaram, historicamente falando, grandes
vestígios e que, no entanto, eram seres de Dimensão muito mais elevada do que se pode imaginar, mas,

simplesmente, no silêncio, na ausência de ensinamento, na ausência de criação de religião, foram muito mais
eficazes do que alguns seres que estiveram na vanguarda da história.

E vocês sabem, há mais anjos que se encarnam em corpos que são distorcidos, que morrem de fome, do que
anjos que se encarnam em salvadores.

É uma visão que é ligada às suas suposições, que vocês têm em vocês em relação ao papel do que é a Luz.

Então, não houve erro de elenco, houve, simplesmente, homens que manipularam a Luz para dela fazer
instrumentos de poder e, isso, em todas as religiões, obviamente.

Questão: qual era o papel de Maria Madalena junto a Cristo?
O papel de uma pequena mulher que está com o seu marido.

Amá-lo, eventualmente dar-lhe filhos, comerem juntos e participar, como dizer, de um caminho comum.

Questão: nas oliveiras, houve uma troca de alma entre Jesus e Cristo?
O processo de mudança de alma é algo que é, no nível dos Mestres, extremamente fácil, ou seja, o que vocês

descobrem, hoje, que chamaram de walk-in, é um processo extremamente frequente, não com a morte da
entidade que deixa o lugar para a alma, mas as trocas de alma a alma, entre outros planos multidimensionais e

planos encarnados.
Assim como é possível para dois seres de Luz, dois Mestres de Luz, encarnados, trocarem a alma, trocarem,

portanto, o corpo, são processos extremamente correntes.

Então, que Cristo tenha sido sustentado ou tenha sido investido ou tenha mudado seu lugar no jardim da
agonia, corresponde a processos perfeitamente possíveis, em todo caso, processos de Luz extremamente

potentes, naquele momento, porque é um dos raros momentos em que Cristo manifestou o medo.
Porque é fácil falar, para qualquer ser humano, mesmo sendo difícil, encarnado em um corpo, quando o

elemento está distante, dizer «sem problema, é fácil para mim», mas, quando o evento acontece, eu posso
garantir-lhes que, mesmo um ser multidimensional, terá um medo extremo [il fait dans la culotte].

Questão: esse ponto é central na diferença entre os islamismo e o cristianismo?
Mas o islamismo e o cristianismo são religiões, então, as diferenças, há múltiplas delas, obviamente, mas são

apenas religiões, não é a Divindade.
Não assimilem as religiões ao Divino.

As religiões foram transmitidas pelos homens porque, mesmo se houve profetas ou o Filho de Deus ou
pessoas como Moisés ou como Elias, depois, isso foi retomado por homens e não por eles.

A partir do momento em que há retranscrição, há deformação.
Então, as oposições ou as visões de uns e de outros não têm qualquer espécie de importância, tal como está

escrito nos livros.
Que importância tem que Cristo seja morto na cruz, seja ressuscitado no quarto dia ou no terceiro dia?

Que importância existe que ele tenha terminado sua vida no céu ou que tenha terminado sua vida junto a Maria
Madalena?

Que importância tem isso?
O importante é o sacrifício, o resto não tem qualquer importância.

O que eu posso simplesmente acrescentar é que nenhuma religião irá permitir a vocês liberarem-se da matéria,
absolutamente nenhuma.

Vocês não têm qualquer ensinamento que irá lhes permitir aceder à sua Divindade, são apenas imaginários
mentais que podem dar-lhes regras de conduta moral, regras de conduta social e que podem dar-lhes a ilusão

da liberação.
A única liberação é o caminho em si mesmo.

A única liberação e a única verdade são a sua Divindade interior, todo o resto é apenas falácia, todo o resto é
apenas uma ilusão e obstáculos que são colocados para a liberação de vocês.

Então, caros amigos, eu lhes dou todas as minhas energias de Amor, energias de coragem para caminharem
no interior de si mesmo.

Não se preocupem com o que acontece no exterior, vejam isso como algo de exterior a si, digam-se,
efetivamente, que o que vocês veem no exterior acontece, também, no interior de si, então, ocupem-se de si.

Não procurem imaginar em relação a profecias, em relação a coisas que foram ditas.
Contentem-se em viver, serenamente, no interior de vocês mesmos, o que lhes é pedido: o desprendimento, o

esvaziamento dos medos.
O resto far-se-á sozinho, vocês nada mais têm que considerar.

Vocês podem, se quiserem, acender velas.
Vocês podem, se quiserem, acender incensos.

Vocês podem, se quiserem, ir à igreja, à sinagoga, ir a lugares de oração.
Mas o mais importante é o que acontece no seu interior.



Então, jamais se esqueçam disso, eu disse em várias ocasiões: a liberdade irá libertá-los e a liberdade não se
encontra no exterior, ela se encontra no interior, não há qualquer outro lugar onde procurar senão no interior de

si mesmo.

Aí está, nessas últimas palavras, eu lhes agradeço e eu lhes digo, talvez, até a próxima vez.
Obrigado a vocês.

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

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vamos, se querem, começar a trocar,
como de hábito, sobre o que vocês têm no coração.
Então, eu lhes apresento, primeiro, todas as minhas possibilidades de amor e de amizade para com vocês e
vamos poder, agora, começar essas trocas.

Questão: se tudo é inscrito ao nível astrológico, por que não se teve informações mais precisas
sobre 2007, uma vez que havia, em especial, conjunções muito especiais?

Cara amiga, isso requer uma resposta extremamente importante.
Então, primeiro, para nada serve conhecer, muito tempo antes, certo número de eventos, porque isso vai
introduzir uma noção de esperança ou de espera, eu diria, que tem dificuldade, por vezes, para manter o que
se chama a distância em relação a um evento anunciado e sua manifestação.

Então, enquanto isso está nos escritos em relação a algo que deva sobrevir em tempos extremamente
distantes, isso não dá prejuízo a quem quer que seja.
Em contrapartida, ao nível da humanidade encarnada, se esses eventos fossem anunciados de maneira um
pouco demasiado precoce, isso provocaria ou fenômenos de medo, totalmente injustificados, ou fenômenos,
eu diria, de apreensão, que perturbariam, de algum modo, o advento natural desses eventos.
Aí está o que se pode dizer, de uma maneira geral.

Então, agora, você me colocou uma questão em relação a um ano preciso, que é 2007, o ano no qual vocês
estão.
Vocês entraram em etapas extremamente importantes e modificações que devem conduzi-los a certo número
de transformações radicais, tanto de modos de vida sobre o planeta como da forma do ser humano, como da
consciência do ser humano e de todas as formas de vida que devem manifestar-se durante este período.
Esse período não é isolado, eu diria, no período de 2007, é um período que se estende, já, há dois anos, e
que deve conduzi-los até 2012.
Durante esse período, certo número de eventos deve produzir-se para permitir, eu diria, esse fenômeno de
elevação da consciência, tanto planetária como de todas as formas de vida sobre esse planeta.

Questão: o que é da data de 7 de julho próximo?

O período do mês de julho parece corresponder à realização de uma cruz no céu.
Essa cruz é astronômica, mas ela é, também, as mensagens dadas pelos irmãos do espaço e do Intraterra.
É o início da implementação da realidade da cruz e do símbolo Crístico, através não da manifestação de seres
Extraterrestres ou Intraterrestres, mas da realidade de processos espirituais que governam a humanidade toda,
inteira.
Isso não corresponde a uma revelação, isso corresponde a um fenômeno que se poderia chamar um anúncio.

Questão: e o alinhamento planetário de 27 de dezembro de 2007?

Então, é preciso, efetivamente, compreender algo, é que os alinhamentos astronômicos tiveram, em todos os
tempos, repercussões extremamente poderosas sobre o planeta.
Então, essa astronomia – esses dados astronômicos e não astrológicos – sempre revestiram uma experiência
capital para todos os povos que estiveram presentes na superfície da Terra.
Quiseram transformar isso em astrologia aconselhadora e preditiva para o ser humano.
Ora, isso não pode funcionar para o ser humano.
As previsões funcionam para o planeta inteiro, porque ele é colocado sob a influência de irradiações
perfeitamente reais, vibratórias que podem, em alguns casos e em algumas condições de configurações
planetárias, conduzir a modificações, igualmente, climáticas, mas, sobretudo, dos elementos.

Eu sempre disse que os elementos que se manifestavam sobre o planeta eram o reflexo da vontade divina.
O que se manifestava ao nível planetário manifestava-se, também, ao nível de seus corpos físicos.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que os dados astronômicos concernem, em primeiro lugar, ao
planeta, mas que as predições astrológicas não podem ser aplicadas ao ser humano, porque há interferências
que podem vir interferir ou mesmo, diretamente, opor-se, a título individual, às influências astronômicas ou
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astrológicas, ao nível de um ser humano.

É possível escapar do que se chama o carma individual, através da compaixão (através do amor, vocês podem
transcender seu carma individual).
Em contrapartida, o carma coletivo é ligado a ciclos muito mais importantes do que o ciclo de um humano na
encarnação.
Eles são totalmente irredutíveis, ou seja, há etapas pelas quais esse planeta deve passar, e essas etapas são
inscritas desde sempre.
Do mesmo modo que houve criação de uma civilização, a um dado momento da história da humanidade, ela
chegou ao seu termo.
E vocês acreditam, realmente, que os termos das civilizações não tenham sido antecipados por aqueles que
tinham o conhecimento de objetivos, apogeu e fim de civilização?
É evidente que, hoje, é exatamente a mesma coisa.

Há seres iniciados que estão a par.
Os iniciados que estão a par nem sempre estão, necessariamente, do bom lado da barreira em relação à
sombra e à Luz.
No tempo da destruição de Atlântida, inúmeros grandes sacerdotes estavam a par do que ia acontecer, mas
em momento algum eles tiveram o direito, eu diria, e o dever, ainda menos, de prevenir o conjunto de seres
humanos encarnados do que ia acontecer.
Hoje, as circunstâncias são diferentes, porque se pode dizer que inúmeros seres estão a par e esperam
eventos, coisa que não era o caso, por exemplo, para Atlântida ou para outras civilizações anteriores, como a
Lemúria ou como o reino dos Gigantes ou como civilizações que existiram de maneira bem anterior.

A diferença essencial está aí, ou seja, hoje (já, do tempo dos profetas bíblicos, quer eles sejam do antigo ou
do novo testamento), foi dado certo número de informações que deviam chegar no dia do que foi chamado o
Julgamento Final, ou seja, não o fim do mundo, mas a transformação de consciências do planeta e dos seres
humanos.
Então, essa transformação foi anunciada há extremamente muito tempo.
Foi dito, também, na bíblia, que «ninguém conhece a data e ninguém conhece o momento» ao nível individual,
mas ao nível coletivo, o momento é conhecido de toda a eternidade, e estende-se em um período que
corresponde a 52.000 e alguns anos, quase 53.000.

Esses ciclos são extremamente precisos.
Eles não sofrem qualquer derrogação, porque correspondem a ciclos astronômicos de revolução do conjunto
da galáxia em torno do Sol Central, que corresponde a uma revolução total.
Em 27 de dezembro próximo vocês terão uma modificação extremamente importante do que se chamam as
forças gravitacionais que vão induzir tensões extremas na crosta terrestre e, portanto, introduzir modificações
extremamente importantes que vão tocar, como eu já disse em numerosas reprises, o conjunto de elementos,
ou seja, não unicamente os sismos, mas, também, as modificações ligadas ao ar.
As modificações ligadas ao ar são tanto os tornados como os ventos violentos, mas, também, todas as
modificações que podem sobrevir ao nível do que é transportado pelo ar e, em especial, os vírus.

Então, ao nível da água, é, também, a modificação de conformações da água na superfície do planeta.
O que era forma gasosa vai tornar-se sob a forma líquida; o que era sob a forma glacial vai tornar-se sob a
forma água, diretamente.
Isso é a modificação dos elementos.
No que concerne ao fogo, vocês podem ver, através da manifestação dos vulcões, períodos de purificação no
interior das montanhas.

Inúmeros períodos de escolha foram abertos há agora numerosos anos, mas, para o período de julho, a
escolha é definitiva.
Mas, aí, uma etapa suplementar é que será necessário engajar-se, realmente, nos processos ascensionais,
não do corpo físico, mas do processo ascensional dos corpos astral, mental e etéreo.
O que, ainda, jamais se produziu.
Isso será profundamente diferente, de acordo com cada ser humano, então, não há regra absoluta.
A aspiração energética será extremamente potente e cria, assim, um choque de civilização ao nível coletivo.
Ao nível individual, em contrapartida, a resposta de cada ser humano será profundamente diferente.

Questão: é exato que dados astronômicos seriam gravados, simbolicamente, na arquitetura da
capital americana?

É preciso saber, cara amiga, que todas as civilizações que se sucederam nesse planeta, há muito tempo,
procuraram inscrever, na pedra, mensagens.
Essas mensagens não são mensagens proféticas, mas têm sido, todas, mensagens astronômicas, e eu não
vejo porque os seres a par, os iniciados – bons ou maus, como se diz – não seriam permitidos de fazer
exatamente a mesma coisa na previsão do fim dessa humanidade.
Então, talvez isso tenha sido feito, efetivamente, nessa cidade, mas, também, em outros lugares do planeta,
obviamente.



Por exemplo, as diferentes capitais, tanto na Ásia como capitais europeias, possuem esses alinhamentos
específicos que são conversões de propriedades métricas em anos.
Eles converteram, por exemplo, certo comprimento que corresponde a um ano.
Isso está presente em inúmeros monumentos e inúmeros conjuntos arquitetônicos na superfície do planeta.
Mas, em todo caso, a realidade do que está inscrito na pedra, seja para as pirâmides egípcias ou para as
pirâmides presentes na Meso-América ou em outros países do mundo, sempre tiveram significados
extremamente precisos ao nível astronômico, porque o mais importante, na referência das humanidades, das
diferentes sociedades presentes sobre a Terra naqueles momentos é apenas o reflexo de leis astronômicas e
divinas.

Questão: poderia falar-nos de arquétipos ligados ao corpo humano?

Então, efetivamente, em todos os sistemas de medicina tradicional, vocês viram que foram atribuídas aos
órgãos funções que ultrapassam, amplamente, a fisiologia, tal como ela foi descoberta a partir do século XX
neste planeta.
Junto aos Egípcios, havia o peso da alma através do peso do coração.
Junto aos Chineses, havia uma fraseologia de tipo administrativo. Que corresponde aos órgãos do corpo.
Por exemplo, a bexiga era encarregada da organização, por exemplo, o fígado era o ministro encarregado da
guerra etc. etc., porque os antigos sempre privilegiaram a visão global, a função integrada nas leis do universo,
para cada parte do corpo.

Então, obviamente, não é questão de desenvolver, para cada órgão, a função arquetípica precisa.
Isso existe e foi muito bem descrito em diferentes manuais antigos e em diferentes sistemas de medicina, em
especial na medicina chinesa, porque os Atlantes que partiram quando da destruição de Atlântida, alguns deles
que eram médicos, voltaram-se, mais especificamente, para a China e deram, portanto, os mecanismos
fisiopsicológicos que correspondem aos órgãos, tais como vocês os têm, ainda hoje, e tais como eles existem
há mais de 50.000 anos.

Cada órgão é assim definido, eu diria, por uma função de administração do corpo e, também, do espírito, ou
seja, não há limitação para uma função orgânica ou metabólica de um órgão.
Cada órgão vai, também, ter uma função de administração psicológica.
Essa é toda a cartografia que foi dada pela medicina chinesa e isso vocês têm em todos os textos.

Por exemplo, a vesícula biliar é o órgão que permite a decisão, decisão de início da digestão, mas, também,
decisão no sentido de escolha, no sentido de decidir para comprar, por exemplo, algo ou para escolher entre
dois homens ou duas mulheres.
Isso é a vesícula biliar que decide, e essa função não é, eu diria, apenas uma visão simbólica, é a função real,
ou seja, a função arquetípica que precede a precipitação do órgão na terceira dimensão.

É preciso compreender que, para cada órgão, há uma função psicofisiológica, mas, além da função
psicofisiológica, há o que se chamam os gênios criadores que prefiguraram a criação do órgão
correspondente, ao nível arquetípico, antes de encontrar esse órgão nos princípios de encarnação.
Então, isso vai muito mais longe.

Por exemplo, para a vesícula biliar, há um gênio que prefigurou na construção psicológica, espiritual e orgânica
do que se chama, hoje, a vesícula biliar.
Então, não por meu intermédio, mas por intermédio, já, dos Hayoth Ha Kodesh, por exemplo, a vesícula biliar
chama-se Shamah.
Shamah porque, dentro, há o Shin.
O Shiné a letra hebraica que tem valor de cristalização da vida como Yeshua de Jesus.

Em seguida, há o Mem, cujo valor numerológico é o 200, que corresponde à manifestação da escolha da
encarnação e, portanto, o gênio da vesícula biliar Shamah ou grande príncipe de escolha de encarnação.
É por isso que os chineses, também, chamaram essa entranha, a entranha do talento mediano, a entranha que
permite decidir a encarnação.
Então, Shamah permite decidir.

Para outros órgãos há, a cada vez, gênios, mas conhecer os nomes dos gênios pode ter certa importância.
Por exemplo, quando vocês pronunciam, vibratoriamente, o nome do gênio que prefigura um órgão, há um
efeito vibratório que se faz sentir.
O efeito vibratório pode manifestar-se, é claro, no plano arquetípico, mas, também, voltar a descer ao plano
psicológico ou mesmo físico.

Ora, os gênios não gostam muito de ser perturbados pelo comum dos mortais, então, é preciso ser
extremamente prudente em relação à utilização desses nomes de poder vibratório.
É preciso compreender que cada órgão, cada osso existente no interior do corpo humano possui, também, um
gênio.
A posição pôde ser dada a um osso no corpo em função de sua simbologia.



Se há uma parte do corpo que é o pescoço, o pescoço é uma zona que corresponde a uma zona de
passagem.
A zona que abre o pescoço é a clavícula.
Clavícula, isso vem do latim, isso quer dizer pequena chave.
É o que permite passar do estágio torácico ao estágio cefálico.
É a chave que abre a porta da garganta.

Então, obviamente, há de imediato o simbolismo que decorre daí, ou seja, aquele que se fraturaria a clavícula é
alguém que não conseguiria abrir a porta para passar a outro estágio, por exemplo.

Então, esse simbolismo é extremamente prolixo, também.
Não é questão de dar todas as equivalências que possam existir, isso seria extremamente complexo.
Em contrapartida, vocês podem reter, e essa é a coisa a mais importante, que há, efetivamente, uma
correspondência a partir dos planos os mais físicos, encarnados, nos quais vocês vivem, até dimensões as
mais altas que correspondem à equivalência desses órgãos.

Há, também, órgãos que não existem, ainda, na terceira dimensão, e que aparecerão na quinta dimensão.
Um exemplo que eu já posso dar: o timo que, no ser humano, apresenta-se de maneira atrofiada na idade
adulta.
Ora, o timo tem um papel extremamente importante no estabelecimento de uma imunidade, como vocês dizem,
perfeita, quando seu corpo passa à quinta dimensão.
Naquele momento, como vocês sabem, na quinta dimensão não há sombra, o que quer dizer que não há
doença.
A ausência de doença está em correspondência com o corpo tímico.
Com o timo que se desenvolve há, também, glândulas endócrinas que estão no estado atrofiado junto ao ser
humano de terceira dimensão: uma, por exemplo, que está atrás da carótida, que se chama a glândula Alta
Maior, que é uma glândula assimilada ao seio carotidiano que regula, eu diria, a tensão arterial.

Nessa região, quando essa glândula vai desenvolver-se, ela vai permitir uma irrigação muito mais rica de sua
zona cerebral, em detrimento de outras zonas que não servirão mais como, por exemplo, a zona digestiva ou a
zona sexual, que não terão mais qualquer importância na quinta dimensão.
Haverá uma redistribuição vascular para o cérebro, obviamente, e para o coração.
Em minha vida, eu já falei de tudo isso, de órgãos e de vísceras, a cada vez em relação à língua simbólica,
tanto ligada à astrologia como ligada aos arquétipos.

Questão: o que é da correspondência entre órgãos e vogais?

É uma correspondência que foi dada, que os chineses chamaram os cinco movimentos, ou seja, os grandes
elementos e movimentos que governam a vida.
Então, aí, vocês permanecem em uma noção fisiológica, energética, se preferem, mas absolutamente não
espiritual.
O primeiro passo é a vibração e a vibração não é aquela das vogais.
É a vibração da pronúncia dos gênios que correspondem aos órgãos, uma vez que o gênio sacrificou-se, ele
também, através do arquétipo, para a criação do corpo.

Questão: se não se fala o hebraico, pronuncia-se os nomes hebraicos com uma conotação
específica, isso pode influenciar o processo?

É preciso compreender que a língua hebraica, que é uma língua sagrada, não é uma língua de natureza
humana, é uma língua vibratória porque, em outras dimensões, não há necessidade da língua, vocês se
exprimem vibratoriamente.
Ora, a vibração a mais correta é a vibração hebraica.

Em seu mundo manifestado, a sonoridade é importante, porque o som deve criar-se na matéria, mas em outras
dimensões não há necessidade de som, há necessidade da vibração, simplesmente, uma vez que não há som.
Seria falso dizer que, em alguns planos, há um ruído sonoro.
No plano dos Arcanjos há os coros celestes dos Anjos.
É o ruído de fundo.
Do mesmo modo, o ruído de fundo da água: quando vocês estão à beira mar. dizem «é o ruído da água», mas
a água não é o ruído, assim como os anjos não são o som deles.

É preciso, efetivamente, compreender que o som audível corresponde, já, a uma exteriorização da vibração.
Então, quando vocês pronunciam, por exemplo, Shamah, gênio da vesícula biliar ou, ainda, Izrebatel,
Belkabalel, e outros, vocês vão gerar, pela vibração que pronunciam, a implementação vibratória, por afinidade
de ressonância, com os planos os mais altos.
Então, pouco importa que vocês sejam hindus, cristãos, muçulmanos. Isso não tem qualquer espécie de
importância.

Então, depois, vocês podem inclinar-se sobre o significado e, quando pronunciam Shamah, eu expliquei, há
pouco, que era feito da letra Shin e da letra Mem.



Do mesmo modo, para tudo o que é pronunciado vibratoriamente, pode-se remontar à etimologia precisa da
letra hebraica.
Então, a letra hebraica remonta a ainda algo que é anterior ao gênio cabalístico, que prefigura a criação de
diferentes constituintes do corpo.

Quando vocês entram na letra hebraica, entram na constituição de sistemas solares, diretamente, porque cada
letra hebraica corresponde a uma constelação e a uma harmônica desempenhada por um conjunto de
constelações.

Há um exemplo que vou dar: a letra Lamed no hebraico, a configuração corresponde a uma estrela que é
próxima das Plêiades, a vibração dessa estrela com a estrela das Plêiades gera o Lamed.
Todas as letras hebraicas estão em relação com a vibração de correlações existentes entre diferentes
constelações, e é esse estado harmônico que é reproduzido pelas letras hebraicas, de onde a potência
vibratória e a ferramenta extraordinária que representam essas configurações astronômicas e constelatórias em
relação a não uma pronúncia em sua sonoridade de terceira dimensão, mas pela harmônica vibratória gerada
pelas posições das constelações.

Questão: você havia dito que toda anomalia que porta sobre um órgão reflete um desequilíbrio do
arquétipo. Portanto, a doença, na terceira dimensão, engendra uma modificação do arquétipo?

Isso quer dizer que a representação que vocês têm, em seus órgãos, do arquétipo está, efetivamente,
perturbada.
Vai-se retomar o exemplo da vesícula biliar: Shamah, o gênio da vesícula biliar, eu disse que ele corresponde
à noção de escolha, no sentido arquétipo, é a entranha, como dizem os chineses, do talento mediano.
Essa noção de escolha é exprimida, também, nos níveis arquetípicos, se seu caminho cármico, seu caminho
pessoal, seu caminho transgeracional evoca em sua vida, ou nas vidas passadas, uma zona de sombra em
relação ao fato de não ter sabido escolher, de não ter querido escolher.

Obviamente, o arquétipo vai encontrar-se deformado no interior de vocês e vai provocar uma doença.
Obviamente, a representação do arquétipo em seu corpo tornou-se, portanto, falso, a doença está aí.
Similar para as emoções: existem, também, gênios para todas as emoções.
Similar para os funcionamentos do mental: o que vocês chamam formas-pensamentos corresponde, também, a
criações ligadas não a gênios cabalísticos, desta vez, contrariamente às emoções e aos órgãos, mas, aí,
vocês estão em relação com esferas que se aproximariam de esferas Serafínicas que estão além, obviamente,
dos gênios cabalísticos.

Então, cada perturbação que se manifesta em sua terceira dimensão corporal ou psicológica corresponde a um
defeito em relação ao arquétipo, obviamente.
Se vocês manifestam uma doença no corpo orgânico, isso corresponde a um déficit que existe, também, nos
planos espirituais.

Questão: as doenças de terceira dimensão têm, portanto, um impacto no universo?

Completamente, é por isso que, em inúmeras mensagens extraterrestres, é referido o estado degradado,
vibratório desse planeta que ainda não ascensionou e que pode ocasionar desgastes nas outras partes do
universo pela alteração, justamente, dessas frequências vibratórias de ressonância entre sol a sol, constelação
a constelação, se preferem.

Questão: o que é que gera essas doenças, essas distorções de expressão de arquétipos?

Uma não conformidade em relação às leis espirituais, e a primeira das não conformidades é diretamente ligada
à sua encarnação, ou seja, ao medo.
Tudo vem daí.
O medo arquetípico.

O medo é energia de retração.
O medo é algo que os fecha, que os faz descer ainda mais ao nível vibratório, qualquer que seja o medo: o
medo de um objeto, o medo de uma situação, o medo ao nível mental, o medo ao nível do corpo.
Todo processo chamado medo vai gerar um fenômeno de contração, esse fenômeno de contração vai
amplificar o processo da encarnação para fazê-lo precipitar a um nível patológico.
O medo é, portanto, a origem primeira das doenças nessa terceira dimensão.
Todas as outras causas são apenas derivadas do medo.

Questão: qual é o gênio que gera o arquétipo ligado a isso?

O medo é uma emoção.
A emoção medo é ligada a Izrebatel.
O gênio que é ligado ao medo não é o gênio do medo, é o gênio que é ligado, justamente, ao que se poderia
chamar a ausência total de medo.
O aspecto negativo na encarnação é a negação dessa expansão total, ou seja, a negação da Divindade e,



portanto, vocês compreenderam, com isso, que a negação da Divindade é o medo.

Questão: na organização de todos esses arquétipos, há uma espécie de «mega-arquétipo» que guia
todos esses arquétipos?

Sim.
Ele tem por nome Amor.
O fígado não poderia estar ao lado dos intestinos se ele não o amasse; a vesícula não poderia esconder-se
sob o fígado se não o amasse.
A força de atração que permite a coesão do Todo tem por nome Amor.
Amor como lei de atração e de liberdade.

Questão: então, qual é o gênio a quem se pode recorrer para esse Amor?

Então, aí, não é um processo ligado a um gênio.
O Amor não é uma emoção, não é um órgão, mesmo se se tenha tendência a querer dizer que o Amor é o
coração.
O Amor está no coração, irradia no coração, mas o Amor não é o coração.
O Amor são as forças gravitacionais, é a atração de um planeta para seu Sol, é a atração do elétron para seu
núcleo.
Essa força não é ligada a um gênio cabalístico porque, aí, vocês estão na consciência pura.
Vocês são Amor e, se não manifestam o Amor que são, vocês entram no medo.
É tão simples assim.

Questão: qual é o meio, então, de recentrar-se nesse Amor?

Não há meio, porque vocês são, ao mesmo tempo, o meio, o objetivo, a Fonte e a origem e a finalidade dessa
energia.
É um processo chamado revelação.
Não é um processo dinâmico externo a vocês.
Não há fonte exterior, uma vez que vocês são a Fonte.
Vocês são, ao mesmo tempo, o objetivo e a origem.
É uma tomada de consciência que pode conduzir a isso, não é uma técnica, não é um gênio exterior, não é um
Deus exterior.
É um processo de revelação que necessita de abrir-se, descascar-se, cada vez mais, para aterrissar no núcleo,
ou seja, retirar as camadas de medo que prefiguraram a encarnação.

Questão: qual é a relação entre os arquétipos e a alma?

O arquétipo não é responsável da encarnação.
O arquétipo existe independentemente da encarnação.
Simplesmente, o processo de autentificação na encarnação necessita de modelar-se em algo que é um
arquétipo, não é a mesma coisa.
Agora, o que se chama a alma é a parte, se querem, que nos segue de vida em vida.
Mas a alma é, de algum modo, ela também, um pouco carnal, porque é ela que impulsionou a noção de medo,
apenas o Espírito é que não tem medo.

Hoje, é-lhes solicitado revelar seu espírito para descobrir o Amor.
A alma é, ainda, por definição, polarizada, ou seja, orientada para um sentido ou o outro, ou seja, para a descida
na encarnação ou, então, para a ascensão, mas o Espírito não se importa com isso, o Espírito não é mais
polarizado.

Então, reencontrar o Amor é não, unicamente, reencontrar a alma, a vontade da alma, é, também, reencontrar o
Espírito, ou seja, reencontrar a ausência de polaridade; é por isso que se diz que o Amor é um estado de ser.
A alma pode ser muito mais rica em amor do que a personalidade, obviamente, mas isso não é o Amor, ainda.
O Amor é apenas o Espírito de verdade, o Espírito de Luz, o Espírito de Unidade no qual não há mais
dualidade possível.

Questão: pode-se dizer que existe uma consciência celular?

Então, é preciso, efetivamente, compreender que a consciência está por toda a parte, ela não é localizada em
um chacra.
A consciência está no DNA.
Sua consciência está em seu DNA.
Vocês não têm consciência disso, mas ela ali está.
Eu lhes asseguro que ela ali está.

Olhem os rituais xamânicos, os rituais da serpente cósmica, que corresponde à visão de seu próprio DNA.
Então há, obviamente, também, uma consciência na célula, mas é uma heresia querer crer que a consciência
celular possa tratar, ela mesma, uma doença.



A consciência está presente em cada átomo que os constitui e a consciência vibra.
Ela vibra de maneira anormal quando há uma doença.

Então, há muitas pessoas que dirão: é preciso limpar a consciência celular, a consciência dos órgãos.
Há os que vão dizer: é preciso limpar os órgãos, diretamente, é preciso purificar os órgãos, mas eu creio que o
mais importante seja encontrar a consciência do Amor porque, a partir desse momento, a limpeza faz-se,
diretamente, tanto ao nível mental como ao nível celular como ao nível do DNA.

Como vocês sabem, também, vocês são constituídos de uma dupla hélice de DNA, mas na nova vibração, na
emergência do corpo ascensionado, vocês vão passar para seis vezes dois, doze fitas de DNA, o que é
profundamente diferente ao nível consciência.
Então, sim, obviamente, a consciência está, também, na célula.
Há memória celular, mas o importante não é inclinar-se sobre as memórias.
Lembrem-se do que eu dizia na outra vez em relação à doença: é importante inclinar-se no Amor e na Luz.
Como dizia Cristo: «busquem o Reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».

Por que vocês querem ocupar-se do que está doente, do que é chamado a desaparecer, se vocês encontram
a Luz?
Então, quando se é jovem, tem-se tendência a querer fazer desaparecer tal ou tal sintoma, tal ou tal problema, e
chega-se ali tomando consciência de que é porque se fuma, porque se pensa mal, porque se tem más
emoções que se tem tal doença e, depois, fica-se contente, faz-se desaparecer uma doença e, depois,
apercebe-se de que há outra que aparece e, depois, dez anos depois, ainda outra, e é um ciclo sem fim
porque, a partir do momento em que vocês estão na encarnação, ou seja, no medo, vocês serão confrontados
à doença e à morte.
Apenas na quinta dimensão é que vocês não serão mais confrontados à doença e à morte.

Então, para nada serve querer encontrar a origem precisa para tal ou tal doença.
O importante é encontrar o Amor.

Questão: essa consciência celular da qual não se está consciente pode criar pensamentos?

Então, isso vai muito longe porque vocês têm, por exemplo, em seus intestinos, parasitas, todo mundo, vocês
têm fungos, têm bactérias, têm vírus.
Existe, também, uma consciência de vírus e o organismo viral pode, também, induzi-los a ir para tal
comportamento.

Vou tomar um exemplo muito simples, vocês vão compreender.
Há um fungo que se chama candida albicans, que se nutre de leite, então, o que vai fazer esse fungo?
Bem, ele vai fazê-los crer que vocês tomam muito leite para proliferar em seu ventre, e vocês vão pensar que
são vocês que gostam de leite.
Bem, absolutamente, é a candida albicans que gosta do leite.

Do mesmo modo, para algumas de suas células, há as que são desordenadas, então, elas vão dizer-lhes que
você gosta de tal coisa, então, vocês vão comer tal coisa.
É o que disseram, também, os chineses, em relação ao gosto, aos alimentos.

Então, nesse sentido, sim, as células ou grupos celulares podem emitir pensamentos, mas, também, seus
próprios parasitas podem emitir pensamentos e induzi-los a adotar tal ou tal outro comportamento, mas para
nada serve querer dirigir-se a eles.
Busquem o Amor, é tudo.

Em relação à saúde e ao corpo físico que vocês têm hoje, frequentemente foi dito que seu corpo é seu templo
interior, que ele reflete a perfeição do Divino.
Não se esqueçam, jamais, que o Pai criou o homem à sua imagem, mas a imagem do Pai é múltipla, caso
contrário, como explicar as diferenças raças Extraterrestres ou Intraterrestres existentes?
O que quer dizer que sua forma não é uma forma perfeita, mas que ela é uma das numerosas imagens do Pai,
que vocês construíram à imagem do Pai, porque há, em vocês, o conjunto de elementos, o conjunto de
constelações, o conjunto de constituintes potenciais em evolução e atuais, que refletem o conjunto da criação,
desde seu nível o mais covarde até seu nível o mais Amor, da primeira dimensão às dimensões as mais
elevadas.
Isso é muito importante a compreender, porque há apenas duas forças que governam os mundos: as forças de
atração e as forças de repulsão.

As forças de repulsão conduzem-nos ao medo, à encarnação, ao erro, à matéria, mas, também, à experiência.
Em contrapartida, as forças de atração são forças que irão contra o medo para criar a harmonia, a unidade e o
amor, no sentido o mais nobre do termo.
Então, em sua vida, obviamente, sempre lhes ensinaram a discernir e a compreender o que não ia para vocês
ao nível do corpo, ao nível da cabeça.
Em seguida vocês precisaram estabelecer correlações – sejam psicológicas ou fisiológicas – entre tal
perturbação e tal órgão ou tal função fisiológica ou psicológica.



É-lhes solicitado, agora, ir bem além de tudo isso, ir bem além do que se chamam as memórias celulares ou ir
bem além da compreensão de porque vocês têm tal sintoma porque, enquanto vocês permanecem nesses
níveis, vocês se farão prender nas armadilhas da compreensão mental, mesmo se isso seja resolutório (e está
ótimo, para a primeira doença que se consegue resolver desse modo), mas a doença, retenham, efetivamente,
ela faz parte do processo encarnante ligado ao medo.

E, hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado passar ao Amor.
Ora, passar ao Amor necessita de fazer abstração do medo, portar toda sua consciência para o Amor.
A partir do momento em que vocês exprimem um medo para seu corpo, para sua vida, para suas finanças, para
sua mulher, vocês exprimem a distância em relação à Divindade e, ao nível do corpo, é exatamente a mesma
coisa.

Então, obviamente, há vezes, vocês vão dizer-me, é importante saber que, se se tem dor no ventre, é porque
não se suporta tal produto e é preciso ir mais longe no raciocínio: «por que eu não suporto tal produto?», mas
isso é, ainda, o medo.
E, depois, há uma diligência que é muito mais real, que consiste em cultivar, cada vez mais, o Amor, porque
quanto mais o Amor nascer, menos o medo poderá manifestar-se e, naquele momento, as doenças ligadas à
encarnação poderão desaparecer, sobretudo hoje, o que não era o caso há quarenta ou cinquenta anos,
obviamente.

Mas, hoje, vocês estão no fim de ciclo.
É-lhes solicitado, hoje, passar no exame final para ascensionar, e vocês não poderão ascensionar com seus
medos, vocês apenas poderão ascensionar com o Amor.
É por isso que lhes é solicitado, em todos os ensinamentos que vocês recebem, hoje, para dirigir-se para esse
Amor e não procurar desvendar os emaranhados de seus carmas, de suas transgerações, de seus medos.

Não procurem apontar com o dedo o medo, porque não é vendo-o que ele vai desaparecer, é apenas
inundando-o de Amor.
Portanto, a única coisa que vocês têm a desenvolver é a consciência de si mesmos, porque o Amor não é uma
força, mesmo se ele represente atração, não é uma emoção, é algo que se descobre no interior de si, porque
ele está aí, de toda a eternidade.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço e eu lhes digo, talvez, até breve.
Obrigado a vocês, e recebam todo o meu Amor e a minha bênção e até breve.
__________________
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/.
Traduzida para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, após já tê-los visto, parece-me, em seu
dia de ontem.
Então, vamos retomar, se quiserem, após ter-lhes apresentado, é claro, todo o meu amor e as minhas
saudações.

Então, vamos entrar, agora, certamente, na parte a mais importante porque, aí, vamos entrar nas
transformações e nas modificações importantes que acompanham a passagem de um organismo de terceira
dimensão a um organismo de quinta dimensão, passando por uma purificação do que se chamam os mundos
emocionais.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que essas transformações não se fazem de um dia para o outro,
é preciso, efetivamente, compreender que essas transformações, também, não podem ser concluídas,
totalmente, no corpo de terceira que vocês têm hoje.
É preciso, efetivamente, compreender que essa transformação vai estender-se em vários ciclos de vida para
durar um tempo dificilmente apreciável com seu tempo de terceira dimensão porque, obviamente, vocês vão
passar a um espaço/tempo que nada mais tem a ver com o espaço/tempo habitual, tal como vocês o têm vivido
e experimentado há cinquenta mil anos.

Então, há certo número de transformações que estão em curso há agora, eu diria, muito exatamente, vinte e
três anos, desde o mês de agosto de 1984, quando seu Sistema Solar, no tempo em que eu ainda estava vivo,
começou a entrar sob a influência do que é chamado o Sol Central da Galáxia.
A transformação foi iniciada nesse período do mês de agosto de 1984 e amplificou-se, progressivamente e à
medida dos anos, completou-se segundo ciclos e movimentos completamente sincrônicos ao nível de
organismos vivos, mas, também, do planeta.
Então, essas transformações foram, primeiro, processos puramente, eu diria, energéticos, que têm por
vocação, durante esse período que se estendeu durante mais de vinte e três anos agora, para permitir ao ser
humano, ao nível de seu corpo físico, de seus casulos de Luz, poder penetrar na quinta dimensão em estado
de ajuste máximo, ou seja, sem sofrer ou sem ter inadequação entre os mundos ligados à quinta dimensão e
os veículos ligados à terceira dimensão.

É preciso, efetivamente, compreender que, nos anos 84 a 90, esse processo de transformação era
extremamente lento, porque as estruturas de terceira estavam profundamente enquistadas, eu diria, na matéria,
e não deixavam entrar a energia transformadora de maneira fluida, como é o caso para os anos que acabam de
escoar-se, nos quais inúmeros seres humanos são capazes de fazer esse trabalho de maneira extremamente
rápida.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que esses movimentos de transformação são, primeiro, iniciados
por uma energia específica, essa energia específica manifesta-se apenas a cada cinquenta e dois mil anos e
nos sistemas solares de terceira dimensão.
É a influência do sistema central da galáxia, do Sol Central da galáxia, que é uma irradiação extremamente
específica, que é de cor azul, que pode ser chamada, se quiserem, o Espírito Santo ou, também, a energia
Micaélica, energia, em todo caso, cuja virtude é a de reverter os movimentos de energia, ou seja, transformar
todas as polaridades que estavam voltadas para o interior ao exterior e do exterior para o interior.
É uma revolução, uma reversão total de funcionamentos da consciência, que acompanha a passagem da
terceira à quinta dimensão.

É sob o impulso dessa irradiação específica que as coisas tornam-se possíveis, é uma diferença essencial a
compreender porque, quando vocês olham os escritos de Mestres de diferentes tradições, quando eles
quiseram aceder ao Si Superior, eles foram obrigados a fazer um trabalho, durante várias vidas, de purificação,
de preparação, de limpeza do ego, de limpeza dos chacras para permitir ao despertar do Kundalini vir fazê-los
realizar a própria transcendência.
Isso são os caminhos que existiam no antigo tempo, antes que a energia do Sol Central fosse retransmitida
sobre este planeta e sobre o conjunto desse Sistema Solar, aliás.

Então, desde 1984, as coisas são profundamente diferentes.
Vocês compreenderam que o caminho da ascensão era um caminho puramente individual, anteriormente, que
era reservado aos iniciados que acediam a certo grau de purificação do ego, através de um lento trabalho de
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maturação, progressivamente e à medida de vidas, que permitia pacificar a personalidade, o ego e aceder à
dimensão do coração, através de um movimento que pode ser qualificado de ascendente.

A grande diferença essencial é que a cada cinquenta e dois mil anos, a energia do Sol Central é uma energia
que se impacta em vocês, em todo sistema vivo, a partir do topo da cabeça.
Essa energia, que se pode chamar Espírito Santo, por comodidade, virá, primeiro, de processos energéticos,
ela vai ativar o que se chamam chacras, mas, contrariamente ao antigo tempo, em que havia purificação do
terceiro chacra antes de aceder ao coração e antes de purificar todos os chacras que vão permitir deixar subir o
Kundalini, hoje, esse processo é diferente.
O que quer dizer que lhes basta não ser purificados ao nível do ego, mas estar em situação de abertura, ou
seja, de recepção da energia do Espírito Santo, de deixá-la efusionar-se no interior de vocês e de fazer o
trabalho de purificação necessária.

Então, retenham que, antes de 1984, era um movimento de ascensão que partia dos chacras inferiores,
enquanto, hoje, esse movimento faz-se a partir dos chacras superiores, graças a essa energia específica que
vai descer, progressivamente e à medida dos anos, dos meses, para alguns e vai purificar, progressivamente,
os diferentes chacras pela penetração da energia desse Espírito Santo até o nível do canal mediano, ao nível
da Shushumna, ou seja, ao nível da parte inferior da coluna vertebral.

Então, uma vez que essa energia tenha purificado todos os chacras superiores, ela irá encontrar a energia
Kundalini que está no interior do sacrum.
Então, naquele momento, as duas energias vão fusionar e subir, ambas, ao longo do canal mediano, a
Shushumna, para fazê-los tornar-se um ser realizado.

Progressivamente e à medida que essa energia – que compreende, portanto, a energia shaktica, que havia
descido – mais a energia do Kundalini vai subir, vai produzir-se um processo específico de emergência de
novas funções.
E eu dizia, ontem, que inúmeros atributos do corpo físico de terceira dimensão não eram funcionais, vocês se
lembram, eu tomei o exemplo do timo.
Então, quando o Kundalini e a Shakti sobem juntos, é preciso, efetivamente, compreender que não é mais um
fogo devorador, porque não há mais necessidade de queimar os grãos dos chacras, eles foram queimados
pela descida da Shakti.

Essas duas energias vão subir e, progressivamente e à medida que elas sobem, elas vão permitir passar do
sistema de sete chacras para um sistema de doze chacras e, do mesmo modo, de um sistema de sete corpos
ou casulos de Luz para doze casulos de Luz.
Então, são novas virtudes que vão ativar-se no ser humano.
O que é importante compreender é que hoje, no ano em que vocês estão, 2007, ano extremamente importante,
o processo de transformação toca ao seu fim, ao nível do planeta, ao nível de organismos vivos.
O que quer dizer «tocar ao seu fim»?
Isso quer dizer que seres humanos constituíram os corpos de Luz, os doze corpos: os cinco novos, os sete
antigos.

Os cinco novos estão prontos para viver os processos da ascensão à quinta dimensão.
Outros seres humanos viveram essa recepção da energia do Sol Central da galáxia, constituíram um corpo de
Luz novo, mas não poderão ascensionar com o corpo, e deverão passar pela porta da morte para renascer na
quinta dimensão, diretamente, e não mais na terceira dimensão.
Restará, também, o problema daqueles que recusaram, de maneira consciente ou inconsciente – porque era o
caminho de alma deles – ativar os casulos de Luz novos e que renascerão em um mundo de terceira
dimensão, para recomeçar um novo ciclo.

Mas nós nos interessamos, obviamente, ao que acontece para os seres que receberam esse Espírito Santo e
que aceitaram constituir o corpo de Luz.
Então, não vou voltar às etapas de constituição dos cinco novos corpos, vocês verão isso com o cabeça de
caboche [o canal Jean-Luc], que conhece isso muito bem, há muito numerosos anos.
Em contrapartida, o que é importante compreender é que, nessas fases finais que vocês vão viver muito em
breve, é extremamente importante, para aqueles que não puderam despertar esses novos corpos durante o
antigo tempo – o antigo tempo, para mim, que é situado no período intermediário entre 1984 e 2002 – e que,
hoje, colocam-se questões, lembrem-se de que Jesus dizia que «os últimos serão os primeiros», ou seja,
aqueles que se abrem, hoje, não terão necessidade de fazer esse caminho de purificação extremamente
longo, aqueles que se abrem estarão diretamente prontos para aceder a essa dimensão.

Então, é preciso, efetivamente, compreender, eu diria, as engrenagens que permitem a essa nova dimensão
instalar-se, livremente, no corpo; disso, eu falei em muito numerosas reprises.
Os únicos obstáculos inerentes à penetração da energia do Espírito Santo é, obviamente, o medo, mas, uma
vez que o primeiro medo seja vencido, destaca-se, obviamente, a segunda armadilha, a armadilha é o ego.
Assim que a energia do Espírito Santo chega ao chacra coronal, há manifestações extremamente importantes
que se chamam, no Oriente, os Siddhi, ou seja, os poderes da alma: a capacidade para ver, a capacidade para
sentir.



A maior parte dos seres vai encontrar-se bloqueada nessa etapa, porque o ego não se preparou para isso.
Eles não leram, não se interessaram pela oração, pela meditação e não são capazes de compreender que
essas energias que chegam não devem ser deixadas na cabeça, elas devem descer ao mais profundo, elas
devem fazer um trabalho de purificação que pode ser, eu repito, ainda uma vez, desde 2002 e, sobretudo,
agora, completamente instantâneo, na condição de que o ego deixe passar essa energia e não desvie as
energias para servir-se dos poderes.

Buda dizia, à época: «quando você encontra os Siddhi, os poderes, salve-se, rapidamente», porque há um
perigo enorme nesse nível.
Ora, infelizmente, São João dizia, no apocalipse, «haverá muitos chamados e poucos escolhidos», porque
muitos chamados são marcados na fronte e sentem as energias ao nível do terceiro olho, mas o sentir, mesmo
a correção do sentir não é a prova da realização espiritual.
A realização espiritual sobrevém apenas quando há abandono de todas as resistências e de todas as vontades
do ego, para deixar as energias irem encontrar, casar-se com o Kundalini para subir.

Quando a energia sobe, naquele momento, os obstáculos são extremamente limitados.
As duas armadilhas as mais importantes são o medo dessa nova energia e, sobretudo, a apropriação pelo ego
dessa energia espiritual em proveito de dons de vidências, por exemplo, que seria puramente catastrófica,
porque isso desviaria a alma e o espírito do caminho da ascensão.
Isso é um preâmbulo que explica que, frequentemente, eu insisti sobre a noção de resistência, a noção de
soltar e a noção de não querer, em relação à energia espiritual que desce nos seres humanos que estão
prontos.

Então, aqueles que não estão prontos para acolher esse Espírito Santo pelo sétimo chacra vão acolhê-lo no
plexo solar, no qual essas energias virão despertar e impactar o ego, mesmo o mais espiritual, e a pequena
personalidade, com todos os jogos de poder e de violência e de guerra que vocês veem, atualmente.
Aqueles que são despertados espiritualmente, mas que bloqueiam as energias ao nível do terceiro olho, vão
encontrar-se como que grandes gurus, porque, com potencialidades extremamente fortes, mas que não
correspondem, absolutamente, ao processo de iniciação da quinta dimensão, mas um desvio, eu diria, do
processo do ego.
Portanto: medo e, em seguida, ego.

É preciso, efetivamente, compreender que o mais importante não é explicar os mecanismos sutis de
engrenagens de energias quando da descida delas, é muito, demasiado tarde agora, isso era bom há Agora, é
preciso compreender que, quando a energia ativa-se, é preciso deixá-la penetrar, não pará-la ao nível do
coração, tampouco, deixá-la ir encontrar as energias do Kundalini para preparar o processo de ascensão.
O processo de ascensão necessita da implementação dos cinco novos corpos espirituais, com pontos de
ancoragens específicos ao nível dos novos chacras.

O que é importante compreender é que essas transformações não se difundem mais, agora, a partir do corpo
etéreo, elas concernem, também, aos corpos físicos, obviamente, mas, também, ao corpo astral e ao corpo
mental; essas são, certamente, as modificações as mais importantes.
O processo ascensional ligado à energia do Espírito Santo tem por vocação, se se a deixa penetrar, fazer
desaparecer a personalidade inferior, e vocês vão encontrar-se com um funcionamento que vai parecer-lhes,
no mínimo, bizarro, ou seja, ao nível emoção, vocês vão encontrar-se em processos de distanciamento em
relação às suas próprias emoções.

As emoções não estão mais presentes.
Então, isso não é incômodo, por não mais sentir a tristeza, por não mais sentir o medo, mas, também, o prazer,
porque o prazer é uma emoção que é diferente da alegria interior.
Então, tudo o que fazia, antes, suas motivações – a busca de satisfações, de prazeres que eram ou prazeres
do conhecimento, prazeres da sexualidade, os próprios prazeres da espiritualidade – terá, completamente,
desaparecido, porque o corpo astral viverá uma sublimação e, diretamente, um desaparecimento.
É a grande novidade da ascensão à quinta dimensão.

Vocês não podem ascensionar com um corpo astral, o corpo astral é um corpo que não é necessário na
evolução, é um corpo que foi iniciado pelo grande mestre Orionis, regente planetário, no momento da criação
de Atlântida.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que o processo de ascensão não será possível para aqueles que
mantiverem resquícios do corpo astral, corpo astral que contém o conjunto de codificações vibratórias de suas
emoções, mas, também, de suas doenças, que correspondem à terceira dimensão, a oposição entre a sombra
e a Luz.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que o acesso a essa quinta dimensão far-se-á através de um
desaparecimento do corpo astral, um desaparecimento do ego, mas, em contrapartida, enquanto vocês estão,
ainda, na terceira dimensão, isso pode ser, para alguns, processos um pouco penosos, nos quais vocês têm,
talvez, a impressão de não mais estarem vivos, entre aspas, de sentir-se como destacados de tudo o que fazia,
antes, seus polos de interesses na vida.
Não é preciso, absolutamente, inquietar-se com isso.



Lembrem-se de que, mesmo nessa fase, deixar fazer a energia do Espírito Santo, a energia do Sol Central,
essa é a primeira transformação importante ao nível energético, é o desaparecimento do corpo astral.
O corpo mental, também, vai tomar um aspecto, uma forma, uma conformação que nada mais tem a ver com
um corpo mental de terceira dimensão.
O corpo mental de terceira dimensão era limitado à parte superior do corpo, o corpo mental vai, como dizer...,
incorporar o conjunto do corpo físico, ou seja, o conjunto das totalidades de suas células, desde a cabeça até
os dedos dos pés serão penetrados por essa energia mental diferente da energia mental de terceira dimensão,
a tal ponto que ela foi chamada Supramental, por exemplo.

A energia que os orientais chamam a energia da Città, porque ela vibra em uma frequência que está além da
frequência da Luz de terceira dimensão.
A estrutura do corpo mental vai ancorar-se através dessa nova vibração do mental, que é ligada à nova Luz
autêntica, a uma Luz que é diferente, na qual a velocidade da Luz será mínima e a estrutura de Luz, também, é
diferente.
Então, o corpo mental, que era limitado na parte superior do corpo de terceira dimensão, vai substituir, de
algum modo, o ovo astral que vocês conhecem de terceira dimensão e vai investir a totalidade do corpo físico,
em especial com pontos de ancoragens extremamente fortes, que estão situados atrás dos joelhos, onde há
chacras menores, mas, também, não sob os pés, mas no exterior dos tornozelos e no interior dos tornozelos.
São os novos pontos de cristalização do ovo mental – e não do ovo astral – do corpo de quinta dimensão.

Paralelamente a isso, os novos corpos põem-se no trabalho e permitem o aparecimento de funções espirituais
superiores.
Então, quais são essas funções espirituais superiores?
Elas são ligadas a novas potencialidades que são, elas mesmas, ligadas à instauração da estrutura do novo
corpo mental e do novo corpo causal.
É ligado, antes de tudo, à possibilidade de religar-se telepaticamente a outras consciências encarnadas e
funcionar não mais, unicamente, através da linguagem, mas vibratoriamente, diretamente, de espírito a espírito.
Essa é uma potencialidade extremamente importante.

Há uma segunda função espiritual, que é a possibilidade de fazer fusionar todas as energias inferiores ao nível
do coração, como se as energias do primeiro, segundo e terceiro chacras fossem transmutadas ao nível do
chacra do coração, o que lhes permite sentir o amor incondicional, como foi chamado, mas o amor autêntico é
a palavra a mais exata.

A terceira potencialidade que se atualiza, progressivamente e à medida que vocês deixam entrar a energia
divina, a capacidade para irradiar o divino, a capacidade para estar não no prazer, mas na alegria interior, a
capacidade para irradiar essa energia Luz a partir de um ponto que está situado acima do coração.
E depois, restam três potencialidades novas, ligadas a essa cristalização do corpo mental, que vão permitir-
lhes ativar a memória akáshica, a possibilidade de conhecer, eu diria, de maneira figurada, os segredos do
universo.
Depois, resta a possibilidade, mas isso está se ativando unicamente este ano, do que se chama o verbo
criador, a potência vibratória conferida à pronúncia das palavras e não unicamente nas línguas sagradas, mas a
vibração do espírito, também, não unicamente a língua, mas, também, o pensamento criador, no verdadeiro
sentido do termo, de criar, de maneira instantânea, sua realidade, que é o apanágio dos mundos de quinta
dimensão.

Na quinta dimensão não há necessidade de servir-se de ferramentas para criar uma casa, basta pensar na casa
para que ela se crie, realmente, com tijolos de Luz, mas ela se cria, realmente.
E a última função, enfim, é a capacidade de fazer desaparecer sua dissociação em masculino/feminino, a
possibilidade de reunificar suas duas polaridades, o que é extremamente importante para a quinta dimensão.
Quando eu falo de duas polaridades, eu não falo da sombra e da Luz, eu falo do masculino e do feminino que,
enfim, reunificam-se.

No que concerne a esse processo de ascensão, não é preciso vê-lo como um fenômeno único, no qual vocês
vão ascensionar com o seu corpo físico e todos os seus corpos/casulos de Luz.
Houve, primeiro, uma ascensão etérea, é aquela de que eu falei em relação à ativação da Shakti e do
Kundalini juntos.
Esta já ocorreu para a maior parte de vocês, já, há numerosos anos.
A ascensão astral está terminando, para a maior parte de vocês, ou seja, a capacidade para não mais sentir as
emoções.
A ascensão mental está cristalizando-se, o que explica as dores na parte inferior das costas, as dores dos
joelhos ou dos pés que alguns podem sentir.
Resta, obviamente, a ascensão da matéria, essa é a última fase.

Mas todos os seus corpos são, para a maior parte, despertados, prontos para ascensionar com o corpo físico.
A ascensão do corpo físico necessita de uma transformação alquímica muito mais importante.
Ao nível dos constituintes de todas as células de seu corpo, a primeira das transformações é uma mutação que
vai concernir ao átomo de carbono que deve ser substituído por um átomo de silício, com ejeção de certo



número de elétrons.
Em seguida, há uma transformação do DNA, que deve duplicar-se seis vezes, de maneira a dar um DNA com
doze fitas, é muito importante, porque a modificação de carbono em silício vai acompanhar uma modificação
extremamente importante da vibração celular que passa à quinta dimensão, o que quer dizer que vocês terão
um corpo de quinta dimensão que será um corpo físico penetrado pela vibração mental, ou seja, um corpo que
será transparente, entretanto, com certa corporeidade.

Então, inúmeros órgãos vão perder sua eminência, eu já desvendei um pouquinho disso, ontem, ou seja, por
exemplo, a esfera sexual não poderá mais existir, a esfera de procriação tampouco, uma vez que a sexualidade
e a procriação serão totalmente diferentes.
A esfera abdominal, digestiva deve, progressivamente e à medida de suas encarnações, totalmente,
desaparecer, porque a nutrição far-se-á a partir da Luz, diretamente.
Obviamente, a boca, também, vai transformar-se, vocês não terão mais necessidade da linguagem vibratória da
palavra, vocês passarão pela telepatia, então, a utilidade dos dentes e da boca será totalmente diferente.

A força que vocês chamam gravitacional, nas esferas dimensionais de quinta, ligadas aos planetas e aos sóis
que ali se encontram, faz com que seus corpos sejam transparentes e muito maiores do que o que vocês
observam hoje.
A conformação do sistema nervoso, também, será profundamente diferente, com o aparecimento de zonas
suplementares ao nível do cérebro.

Obviamente, o sistema respiratório será conservado, o coração será conservado, certo número de novos
corações instaurar-se-á, eu também falei disso.
Vocês deverão possuir, para a ascensão física, um timo perfeitamente ativo, que os preservará de toda
possibilidade de doença, que não existirá mais na quinta dimensão.
A dimensão física, a ascensão física acompanhar-se-á, também, de modificações extremamente importantes
ao nível de estruturas de todos os órgãos dos sentidos: o olho não será mais com a mesma conformação.
Sua pele tampouco, não terá mais a mesma cor: vocês passarão a vibrações que se chama a raça azul, que
prefigura algo que se instalará, progressivamente e à medida de encarnações, porque isso não pode
transformar-se totalmente em uma dimensão, em uma vida, em um instante.

Mas a ascensão física deverá ocorrer para conservar, obviamente, o apoio vibratório de novas formas de vida,
ou seja, o DNA, DNA que será profundamente transformado e os átomos constituintes serão, também,
profundamente diferentes.
A vibração de seus corpos será totalmente nova, se se toma o exemplo em relação a algumas civilizações que,
por exemplo, desenvolveram um corpo de quinta dimensão, que pode aparecer tão denso como o seu, porque
eles não conhecem a emoção, eles são sem emoção, desprovidos de emoção em sua linhagem evolutiva.
Em contrapartida, vocês têm experimentado a emoção, a emoção é tudo o que vocês têm vivido há cinquenta
mil anos, que lhes permite, também, cristalizar muito mais a Luz, pela certeza de Luz.

Paradoxalmente, o fato de ter passado certo número de milênios a experimentar a sombra e a Luz, reforçou,
para aqueles que estão prontos, a Luz e, portanto, uma faculdade, no absoluto, de desembaraçar-se do peso
da matéria, através da transcendência direta do corpo mental, o que não é o caso dos casulos de Luz daqueles
que não passaram pela fase emocional como, por exemplo, algumas raças do Intraterra ou, ainda, os povos de
Vega da Lira.
Então, é importante compreender que sua estrutura será uma estrutura de dimensão quinta, mas que lembrará
vibrações muito mais altas como, por exemplo, a décima oitava dimensão, que são ligadas aos seres de Sírius.
Vocês não terão o mesmo processo evolutivo que aqueles que foram desprovidos de corpo astral.

Então, inúmeras modificações estão sobrevindo, é preciso acompanhá-las de maneira simples, ou seja,
tentando, o menos possível, fazer intervir sua personalidade inferior, porque ela está se desagregando,
desaparecendo, pouco a pouco.
São as coisas as mais importantes a reter, mas não é preciso embaraçar-se, precisamente, com essas
transformações que eu acabo de falar, porque a Luz é inteligente.
A partir do momento em que vocês se obrigam a buscar a Luz, a não resistir, a não ter medo, a não deixar o
ego manifestar-se, bem, as coisas desenrolar-se-ão, verdadeiramente, sem atravancar, essa é a maior das
lições.

Não se esqueçam, também, de que aqueles que se abrem, hoje, estão mais aptos, na condição de não ter
medo e de não captar as energias com o ego, de aceder, ainda mais rapidamente, que alguns de vocês, a
essa dimensão quinta, com uma ascensão etérea, uma dissolução astral e uma ascensão mental muito mais
rápida do que era possível há ainda alguns anos, porque as energias do Espírito Santo, eu diria, se se quer
fazer uma escala em porcentagem, são, hoje, a noventa e cinco por cento chegadas.
O processo de ascensão planetária ocorreu ao nível etéreo em parte, ao nível astral, ao nível mental.
Falta apenas, para a Terra, o nível físico e causal, que sobrevirá muito proximamente.

Então, tudo isso, vocês veem ao seu redor, as fases de despertar da Terra.
Elementos estão ativando-se, de maneira coletiva, ao nível do planeta; basta olhar, tudo isso está sendo levado
a efeito com extrema rapidez.



Então, não se deve atrasar em dizer o que vai acontecer, como o carbono vai passar ao silício, como o DNA vai
passar de duas fitas para doze fitas, porque para nada serve analisá-lo, isso se faz sozinho, contrariamente ao
que alguns puderam pretender e dizer que é preciso limpar as memórias, que é preciso limpar os carmas, que
é preciso limpar as células, que é preciso limpar o mental.
Tudo isso é perda de tempo ligada ao ego.
É preciso, simplesmente, não entrar na resistência e deixar as energias do Espírito Santo agirem em vocês.

Como dizia Cristo e como eu já disse, em numerosas reprises: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Deixem trabalhar o Divino em vocês, é a única coisa que é possível fazer hoje, e entrar no que foi chamada, eu
creio, a fluidez da unidade, de maneira a tentar viver com o mais de fluidez o que vem, quaisquer que sejam o
que vocês chamariam, ainda hoje, de provas, como perder isso ou perder aquilo, porque vocês não sabem o
que a vontade divina quer para vocês.
Em todo caso, tudo o que acontece, mesmo se seja contrário à sua vontade pessoal, será necessário acolher
com a vontade de deixar fazer a Divindade em vocês; isso é a coisa a mais importante a dizer a todo mundo,
para aqueles, em todo caso, que estão prontos a fazer o caminho da ascensão, com ou sem o corpo.

Quanto àqueles que resistem e que escolheram, eu diria, o campo deles, não há mais possibilidade, agora, de
dar marcha à ré, as coisas foram estabelecidas de uma vez por todas.
Restam apenas alguns indecisos, que se decidirão no último momento, mas aqueles que fizeram a escolha do
ego fizeram-na, irremediavelmente.

As escolhas foram inscritas nos livros de vida, não há possibilidade de marcha à ré para essas pessoas que
escolheram o ego.
Restará, simplesmente, uma escolha, para aqueles que estão na indecisão, não ligada ao ego, mas ao medo,
quanto à realidade da verdade da quinta dimensão e de transformações finais que chegam sobre o planeta e
sobre suas almas e sobre seus corpos.

Aí está o que é preciso reter disso.
Então, eu disse muitas coisas, mas, agora, se vocês têm questões, bem, eu os escuto.

Questão: hoje, parece possível descer as energias do Espírito Santo sob o coração, o que era para
evitar antes, por quê?

Simplesmente porque, hoje, a etapa da ascensão é possível.
O que era uma heresia há um ano e meio tornou-se, hoje, possível, pela elevação do planeta e a elevação do
Espírito Santo.
Essas energias do Espírito Santo sempre foram destinadas a descer mais baixo do que o sacrum, para ativar o
Kundalini, mas, aí, o que eu disse que descia não era a energia do Espírito Santo, eu disse, efetivamente, que
era a energia do corpo mental; isso nada tem a ver, vocês confundem dois tipos de energias.
Eu não disse que a energia do Espírito Santo devia descer até os pés, eu disse que é a energia do corpo
mental que devia cristalizar-se atrás dos joelhos e nos tornozelos, não é a mesma energia.

Questão: em que a energia mental e a energia do Espírito Santo são diferentes?

A energia mental, quando é irradiada pela energia do Espírito Santo, ela começa a revelar o que se chama o
supramental, essa energia supramental vibra de modo muito mais forte do que a energia mental.
O casulo mental não podia descer muito mais baixo, hoje, a energia supramental, ou seja, o mental iluminado
pelo Espírito Santo, é capaz de descer para enraizar-se no mais profundo dos tornozelos, em todo o corpo, a
energia mental transformada pelo Espírito Santo.
Quanto à energia do Espírito Santo, ela não desce mais baixo do que o sacrum.
São duas energias diferentes.
A energia do Espírito Santo vem e é retransmitida pela vigésima quarta dimensão, a energia supramental
pertence à quarta dimensão despertada, isso nada tem a ver.

Questão: é desejável acompanhar o desenvolvimento do timo e, se sim, como?

Absolutamente, não.
Eu disse que o mais importante era deixar fazer.
A partir do momento em que vocês querem trabalhar nesses últimos níveis de energia de integração, através
de técnicas energéticas ou outras, vocês arriscam distorcer o trabalho.
Lembrem-se de que as últimas etapas – constituição de DNA a doze fitas, constituição de três corações,
efusão de três corações – são um processo absolutamente natural.
A única coisa que vocês têm a fazer, permanentemente, é deixar fazer a vontade da Luz.

Questão: podem-se acompanhar essas transformações adotando um estilo de vida específico?

Obviamente, é um estilo de vida que vai manifestar-se a vocês, progressivamente e à medida que o poder da
Luz for maior.
Não é uma decisão a tomar, unilateralmente, mas vocês serão confrontados a escolhas vibratórias, vocês não
poderão mais suportar, por exemplo, o álcool, vocês não poderão mais suportar alguns tipos de alimentos, mas



poderão mais suportar, por exemplo, o álcool, vocês não poderão mais suportar alguns tipos de alimentos, mas
não é uma diligência deliberada, ela se fará naturalmente.

Questão: entidades sem corpo físico manifestam-se, portanto, em que o DNA é tão fundamental?

Ele é tão fundamental porque seu corpo de quinta dimensão é um corpo de matéria sublimada, mas é um
corpo de matéria.
Há entidades que estão na quinta que, jamais, passaram pela encarnação, nem pela dimensão corpo físico,
nem corpo astral.
Tudo é possível.
Mas sua linhagem evolutiva passa pela sublimação da matéria.

Questão: essas regras aplicam-se a todos, mesmo aqueles que estão encarnados, mas não de
origem terrestre?

É um caso específico.
Para cada ser humano é diferente.

Questão: assim que se tenha desencarnado, reencontram-se as características da própria origem?

Ainda uma vez, é profundamente diferente, de acordo com cada entidade.

Questão: as transformações da evolução vão fazer-se no espaço de quanto tempo?

Elas já ocorreram, para a maior parte dos seres que está no caminho, há muito tempo agora.
Vocês compreenderam, é algo que pode produzir-se quase instantaneamente.
Eu fiz, efetivamente, a diferença entre 1984 e 2002, e 2002 e agora.
Antes, era um processo extremamente lento, agora, quanto mais isso vai, mais é um processo que pode ser
quase instantâneo.

Questão: poderia falar-nos da ascensão causal?

A ascensão causal corresponde à reversão do corpo causal.
Hoje, o corpo causal é chamado o corpo imortal, o corpo sem costura, ele é ligado ao chacra da garganta.
Hoje, o corpo causal é voltado – desde a descida na encarnação, ou seja, bem antes do período de cinquenta
mil anos – para a matéria.
Era a experimentação da queda.
Com o processo de acesso à quinta dimensão, o corpo causal reverte-se, ele não está mais voltado para a
queda, ele está voltado para o retorno à Divindade.
Esse retorno à Divindade não é, unicamente, um processo de ascensão, é, também, um processo vibratório
que visa transformá-los em seres vibratórios cada vez maiores, cada vez mais irradiantes, que acompanharão
sua passagem, progressivamente e à medida de éons que passarão e ciclos de encarnação (entre aspas,
encarnação) para sua dimensão final.

É um processo no qual o corpo causal está, ainda, voltado para a encarnação.
O dia em que ele se volta para a Luz não há mais razão para estar encarnado em terceira dimensão.

Questão: para esse acesso à quinta dimensão, quais são os acompanhamentos os mais eficazes?

Soltar, ensinar ao outro a soltar.
Todos os meios são bons.
Não há precaução.
Com qual direito vocês proibiriam alguém de viver algo?
Não há noção de estar pronto ou não pronto, eu disse que isso podia fazer-se instantaneamente.
O mais importante, ainda uma vez, como eu disse e repito, não é compreender como isso funciona, o
importante é deixar trabalhar a Luz em si, encontrar o amor, soltar, o abandono à vontade divina, e é tudo.

Questão: o que é das meditações no coração, preconizadas por alguns ensinamentos?

Desenvolver uma energia ao nível do coração é perfeitamente louvável.
Louvável, mas no antigo tempo.
Nos antigos ensinamentos, focalizando-se ao nível do coração, você busca pacificar o ego, abrir o coração
para viver o amor, mas isso não permite viver a quinta dimensão, isso permite viver o amor incondicional na
terceira dimensão, o que era o caminho dos Mestres há extremamente muito tempo.

A abertura do coração não permite purificar os chacras abaixo, é uma transmutação de um nível, a
transmutação para a quinta dimensão tem múltiplos níveis.
Então, a energia no coração, está ótimo, mas é preciso, sobretudo, deixar penetrar a energia divina pelo topo
do crânio, para deixá-la fazer o caminho, reencontrar o kundalini e voltar a subir.
Isso não perturbará a energia do coração, bem ao contrário.
O que eu quero dizer com isso é que a energia do coração é um esquema que corresponde a um



funcionamento de terceira dimensão.
Isso não bastará para viver a ascensão.

O que eu dizia é que a energia divina penetra pelos chacras.
A partir do momento em que se polariza a meditação sobre o sétimo chacra e que se diz «Pai, que sua vontade
seja feita e não a minha», vocês vão deixar infusionar a energia do Espírito Santo em vocês, ela vai entrar
muito, muito rapidamente no coração, mas não se deve parar no coração, é preciso deixá-la descer ao nível do
sacrum.
Depois, poder-se-á fazê-la subir ao coração, fazê-la subir ao alto, reestabilizá-la no coração, mas isso é outra
etapa.
Mas isso deveria ser tanto mais fácil se o coração está aberto, mas não se deve bloquear a consciência,
unicamente, no coração, mesmo se o objetivo seja o amor, concordamos nisso.

Mas é preciso, efetivamente, diferenciar o objetivo na terceira dimensão do objetivo da quinta dimensão.
Aí, há muitos seres humanos que estão no caminho espiritual, que creem que, porque eles abriram o coração,
vão encontrar a iluminação e a transcendência.
Isso era válido no antigo tempo, porque era um caminho ascensional do ego ao coração.
Hoje, não é a mesma coisa.
Eu disse, efetivamente, na preliminar, que a energia estava invertida: a energia espiritual deve descer ao
coração, a Shakti deve descer, perfurar os chacras, ir até o Kundalinie voltar a subir juntos.
Mas não, unicamente, pôr todas as energias do coração, porque, aí, vocês vão sentir o amor incondicional, mas
bloqueado na terceira dimensão, mas não no acesso à multidimensionalidade.

Nos caminhos antigos, isso era verdadeiro, era preciso purificar o ego para aceder ao coração.
Hoje, é-lhes solicitado receber essa energia que vai, ela mesma, purificar os chacras.
É um trabalho de focalização de consciência: ao invés de focalizar aqui (ndr: OMA mostra o coração), focaliza-
se no sexto e sétimo chacras e, quando a energia ativa-se, deixa-se descer, simplesmente.
Não se esqueçam de que a ascensão, no antigo tempo, era a passagem do ego ao coração, é um processo
individual.
Ora, aí, vocês estão em face de um processo coletivo, cósmico, planetário e galáctico, não é, de modo algum,
a mesma coisa.

Questão: qual é a diferença entre o Espírito Santo e a energia Micaélica?

Nenhuma, há uma adequação total entre a Shakti, o Espírito Santo, a energia Mariana e a energia Micaélica.
É a energia de cor azul, que vem do Sol Central da galáxia de Sírius.

Questão: como se faz com que ela tenha sido dissociada nessas três expressões?

Não há apenas três descrições, há múltiplas delas, ela pode, também, ser chamada a Shekinah, na cabala.
Eu tomei isso porque Espírito Santo é a pomba que desce, o pentecostes, se preferem.
Lembrem-se de que, no antigo tempo, a crucificação, a ressurreição, a ascensão e, depois, pentecostes.
Hoje, não é o mesmo caminho, é primeiro pentecostes, antes da ascensão.

Questão: portanto, o sucesso dessa ascensão é ligado à capacidade de abandonar-se?

Completamente.
É a maior frase: «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».
Porque, se você está abandonada, completamente, não pode mais ali haver medo, exceto abandonar-se, ainda
mais, os medos desaparecerão.

Questão: como se situam, nesse contexto, os trabalhos nas memórias?

É muito simples, todo trabalho, hoje, com as energias do Espírito Santo que estão presentes, que quereriam
trabalhar em memórias, é um trabalho que contraria o advento da ascensão.
A ascensão é algo, lembrem-se, que deve libera-los de seu corpo astral, o que é o caso para a maior parte.
As memórias são ligadas ao corpo astral, ou seja, através desses processos de liberação dita memorial, vocês
vão atrair, novamente, vocês vão impedir a dissolução do corpo astral, porque vão despertar memórias.
Vocês não as eliminam, vocês as despertam.
Isso não se elimina, as memórias, não há qualquer modo, tal como vocês são constituídos, de desembaraçar-
se de uma memória.
O único modo é fazer desaparecer o corpo astral, em sua totalidade, e vocês constatarão que a maior parte
das pessoas que trabalha nessas memórias são grandes emotivos.
Eles têm a impressão de controlar as próprias emoções através disso, mas o problema não é controlar a
emoção, não é lugar contra, é transmutá-la pela energia do Espírito Santo.

Ora, vocês não podem transmutá-la portando sua consciência acima, é como se eu lhes dissesse, no antigo
tempo, que se vai aceder ao coração meditando no ego, é exatamente a mesma heresia.
Vocês podem passar milhares de anos a meditar no ego, restarão, sempre, manchas escuras.



Do mesmo modo, nesse processo dito de liberação memorial, isso faz apenas reativar o emocional, o corpo
astral.
Vocês densificam o corpo astral, impedem-no de desaparecer, mesmo se haja desaparecimento de algumas
perturbações, elas serão substituídas por outras, então, vocês têm a impressão de progredir, porque tal
perturbação ou tal outra perturbação desapareceu, mas ela é substituída por outras.
Isso é uma história sem fim.

Questão: é o mesmo para os acompanhamentos verbais?

Não, porque se o verbo é levado a efeito, não é obrigatório agir ao nível da emoção, ele pode agir ao nível do
mental e, justamente, permitir abrir o mental a outra realidade, na condição de que o mental não esteja voltado
para a emoção.

Questão: poderia falar-nos da fusão dos três corações?

É uma bem grande palavra, a «fusão dos três corações».
Eu lhes expliquei que há coração físico, coração espiritual, coração divino.
Se preferem: coração físico, timo e átomo espiritual ou átomo embrião.
A fusão dos três corações é a penetração do Espírito na alma e a penetração da alma no corpo, ou seja, a
reunificação de três níveis que havia não desaparecido, mas que estava dissociado pelo processo de
encarnação ligado ao corpo causal.

Ora, como vocês passam a outro modo de encarnação, no qual o corpo astral desaparece, vocês tomam
consciência da tripla unidade que é a sua, ou seja, a reunificação do corpo, do coração e do Espírito.
Aí está o que se chama a fusão dos três corações: coração físico ligado à estrutura física, coração, digamos,
tímico (timo, que é ligado ao corpo mental, ligado à alma, se preferem), e coração espiritual, que é ligado ao
Espírito.
O Espírito penetra a alma, a alma penetra o corpo e os três entram em ressonância, porque não há mais a
barreira do emocional.

Questão: a que corresponde a duplicação das fitas de DNA?

Isso significa, simplesmente, que, ao invés de haver dois pares de cromossomos, vocês têm seis deles, isso
quer dizer que as potencialidades de vida serão profundamente restauradas.

Você é um ser que, antes de descer na encarnação, através da terceira dimensão, possuía, de maneira
vibratória, esse DNA.
Esse DNA vibratório é sua herança ao nível de doze fitas, você vai reencontrá-la.

É difícil a explicar, porque a célula vai funcionar, eu diria, de maneira profundamente diferente em modos de
quinta dimensão nos quais a sombra não existe mais.
Então, eu não vejo o que eu poderia explicar mais.
Vocês vão passar de um sistema com certo número de ligações no DNA, que era baseado em um sistema de
codificação em quatro bases, vocês vão passar para um sistema de trinta e duas bases.
Mas eu não posso entrar nos detalhes disso, é extremamente árduo.
Cada base vai, novamente, por sua vez, dividir-se em quatro bases.

Questão: e quanto à regulação dos hormônios?

Evidentemente, a hipófise existirá, mas alguns hormônios, que não são reconhecidos hoje, vão modificar a
própria secreção.
Novos hormônios, também, vão aparecer, mas que são hormônios, lembrem-se, não em bases carbonadas,
mas na base silício, muito mais vibrantes e muito mais ativos em domínios totalmente diferentes que o que
vocês têm experimentado.

Os hormônios sexuais não terão mais razão de ser.
Hormônios mais ligados à consciência farão sua aparição.
Os hormônios ligados ao que vocês chamam o simpático não existirão mais, tampouco.

Então, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Boa coragem, bom caminho, e eu lhes digo até muito em breve.
__________________
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/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu estou entre vocês para permitir-lhes encontrar sua interioridade, encontrar sua Divindade ao nível do
coração, para permitir-lhes reunificar, em vocês, o que deve sê-lo, para reunificar, em vocês, sua dimensão
tripla/única, de Divindade, de clareza e de transparência.

Assim, antes de dirigir-me a vocês, antes de interagir em um modo que é sua palavra, eu desejaria,
primeiramente, transmitir-lhes essa energia específica do coração unido de meu divino Filho e de mim mesma,
mãe dos universos, para permitir-lhes reunificar-se, para permitir-lhes recentrar-se e permitir-lhes sentir essa
graça inefável que é aquela do humano que reencontra sua dimensão de Divindade, que reencontra sua
dimensão de unidade, sua dimensão de fluidez, sua dimensão de eternidade.

Assim, eu lhes proponho portar sua atenção, sua consciência ao nível do meio de seu ser, ao nível de seu
templo interior, ao nível de seu coração.
Assim, no silêncio e na graça que vem para vocês, eu lhes peço para acolher meu divino coração e o divino
coração de meu Filho, para reunir o três em um, para reunir em nós essa chama divina, que é essência de seu
ser, que é essência de sua Divindade, que é essência de Luz, essência divina.

Filhos da Lei de Um, filhos do Pai, eu venho a vocês como mãe, eu venho a vocês como irmã, também, para
aportar, através da vibração de minha palavra, um elemento de resposta para seu caminho encarnado nesse
planeta, como alma e espírito encarnado nesse corpo, responder não às suas interrogações futuras, mas pôr a
Luz, iluminar, por meu coração de mãe, sua Divindade interior.

Assim, eu me tenho pronta, queridos filhos, durante esses alguns instantes, para vir reconfortar, pela vibração
de minha palavra, reconfortar, pela vibração de meu ser inteiro de mãe, para ajudá-los a aliviar o peso da vida,
para ajudá-los a iluminar o caminho que é o seu, para revelar seu ser interior, seu ser luminoso, seu ser
transcendente.

Assim, queridas almas, eu acolho, em meu coração, suas palavras e seus questionamentos.

Questão: qual é o resultado de toda a nossa jornada?

Querida filha, a experiência que vocês vivem sobre esta Terra é uma experiência que foi desejada e decidida
há extremamente muito tempo.

É uma decisão de sacrifício, de sacrifício comum, desejada não pelo Pai, desejada não pela Luz, mas por sua
Luz.

Vocês tiveram necessidade de experimentar esse afastamento da Fonte, esse afastamento de sua Divindade
para, um dia, que agora chegou, retornar à Fonte, enriquecidos da experiência da não Fonte.

Essa etapa de divisão, de separação, essa época de esquecimento de sua Divindade foi o meio de reforçar
sua Divindade.

O sentido da queda, o sentido do sacrifício da encarnação foi decidido por uma multidão de almas, a um
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O sentido da queda, o sentido do sacrifício da encarnação foi decidido por uma multidão de almas, a um
momento preciso de sua história.

Esse caminho foi acompanhado pelos regentes planetários, por meu divino Filho e por mim mesma, para
acompanhá-los, para andar ao seu lado, para apoiar seus esforços nessa vida que é tão luminosa, mas, ao
mesmo tempo, que foi um período de esquecimento de sua Divindade.

Assim, algumas almas esqueceram-se tanto de sua Divindade, que é, hoje, difícil a elas voltar para essa Luz de
que elas jamais deixaram de ser e, no entanto, quantos sofrimentos, quantos sacrifícios não foram necessários
para voltar a esse ponto máximo de ruptura que deve permitir-lhes voltar à Fonte.

A promessa que vocês se fizeram, a si mesmos, é a promessa que meu divino Filho ou eu mesma ou o
regente planetário ofereceu: a promessa do retorno à casa, a promessa do retorno a mundos vibratórios nos
quais a sombra não existe mais, a promessa de um retorno à unidade.

E, no entanto, alguns de vocês desviaram-se no caminho, mas não podem perder o caminho da própria Fonte,
estão, simplesmente, no que vocês chamam, não no mesmo comprimento de onda vibratória do retorno à
casa, e têm necessidade de concluir essa experiência da encarnação.

Há numerosas moradas na casa do Pai, e essas moradas não passam por todas as vias da encarnação, mas é
o caminho que suas almas escolheram.

Almas de Luz que tiveram necessidade de viver a experiência da separação, para reforçar a ligação à Fonte,
assim é o paradoxo da encarnação, que os afastou, de maneira aparente da Luz, mas, ao final, reforça-os em
sua Luz e em sua explosão de alma de Luz.

Aí está, querida filha, o objetivo da encarnação nesse planeta e nesse universo.

 
Questão: os sofrimentos são necessários no caminho?

Querida alma de Luz, querida filha, querida irmã, é importante compreender que os caminhos de sacrifício
devem, um dia, parar; os caminhos de sofrimento, tais como eu os descrevi nas jornadas da alma em
encarnação sobre este planeta e nesse Sistema Solar devem, um dia, deixar o lugar para o retorno à casa.

O retorno à casa não significa desencarnação, mas basta desvendar a Luz que você é.

É-lhe solicitado, vigorosamente, querida alma, para abandonar essas armadilhas do sofrimento, abandonar as
armadilhas da sombra, para reintegrar sua herança divina, para reintegrar sua Luz.

É preciso, nisso, desenvolver, é preciso, nisso, aceitar que você é Luz, não há, em você, qualquer defeito, se
não são aqueles que você aceitou portar e pôr, você mesma porque, de toda a eternidade, você é Luz, de toda
a eternidade, você é Divindade.
 

É tempo de abandonar as dores, os afastamentos da Fonte, é tempo de retornar à sua casa porque seu lugar
ali é inscrito, de toda a eternidade, no Livro da Vida.

É importante rejeitar para longe o que os havia afastado da Fonte, porque a hora do retorno chegou.

Aí está, querida alma.

Então, vá em paz, aceite sua herança, aceite sua realidade, sua multidimensionalidade e sua Divindade.

 

Questão: você pode dar sua proteção ao meu filho?

A diligência, hoje, querida filha, é importante, para saber que cada alma individual deve, ela mesma, pedir minha
proteção.

Eu atribuo minha proteção a toda pessoa que a pede.

É-me muito mais difícil intervir e pôr meu manto em uma alma que faria, eu diria, o pedido para outra alma,
porque é um caminho que se chama a liberdade individual, e eu não posso ir contra a liberdade imprescritível
de cada alma, eu não posso satisfazer o pedido de uma alma para outra alma.

É importante, hoje, que a liberdade imprescritível de sua encarnação, de seu desejo de retorno à unidade ou
sua necessidade incontrolável de experiência e de encarnação seja respeitada.

Não há ponto de julgamento, não há ponto de pesagem de almas, há escolhas livremente iluminadas,
livremente consentidas, e cada alma é diferente, querida filha, mesmo se ela seja sua descendência.

É importante compreender que cada alma pode ter necessidades diferentes de outra alma: almas têm
necessidade, ainda, de experimentar a matéria, de experimentar a separação, o sofrimento, e outras almas têm
sede do retorno à casa.

Não me cabe decidir, cabe-me, simplesmente, velar para que cada um de meus filhos que se volte para mim



beneficie-se de minha proteção, beneficie-se de minha Luz de mãe, mas eu não posso impor a um filho que se
desvia de minha face voltar a mim, porque é sua livre escolha e sua liberdade de experiência de encarnação.

 
Questão: é preferível orar com o «eu a saúdo Maria» do catecismo católico?

Querido filho, isso são apenas fórmulas.

Então, essas fórmulas repetidas e repetidas possuem o peso da repetição e, portanto, efetivamente, criaram
canais de comunicação, eu diria, até mim.

Mas estejam certos de que vocês não têm necessidade dessas fórmulas, basta-lhes, simplesmente, dirigir-se
a mim, de alma a alma, de coração a coração, e eu responderei, sempre, presente.

Então, exprimam-se com suas palavras, com suas intenções, mas não sejam apegados a fórmulas, mesmo se
elas tenham certo peso, certa realidade, porque essa realidade e esse peso pertencem, já, a um mundo que se
vai, a um mundo que se desintegra.

É-lhes permitido, hoje, dirigir-se, diretamente, de alma a alma, de coração a coração, então, façam-no, ousem-
no.

Sua liberdade está aí.

 Queridos filhos, creio que, após ter recebido as bênçãos de sua mãe, não pode mais haver questionamento,
pode apenas haver aceitação, pode apenas haver comunhão.

Assim, nós vivemos essa comunhão, esse partilhar da Divindade.

Ainda uma vez, sejam abençoados, estejam certos do amor de sua mãe, mas cabe-lhes voltar seu olhar para
mim, para beneficiar-se, totalmente, desse amor que é sua herança, sua filiação, seu direito.

Queridos filhos, sejam abençoados e estejam certos de que minha palavra é realizada em vocês.

Queridas almas, queridos filhos, recebam toda a minha gratidão por seu acolhimento, por sua abertura,
continuem a caminhar nesse mundo de sombra e de Luz e que, entretanto, é uma criação que vocês
desejaram, experimentaram.

Retenham, efetivamente, que, contrariamente ao que afirmaram alguns homens que fizeram das palavras de
meu Filho uma religião, não há julgamento outro que não aquele que vocês mesmos portam sobre si mesmos.

Não há qualquer Luz que os condenaria à sombra, não há qualquer ser divino que lhes imporia algo que vocês
não desejariam.
 

Acontecer-lhes-á apenas o que vocês desejam e, se algo lhes parece em desacordo com o que vocês
desejam, não vejam esse desacordo no exterior, mas como um desacordo interior, entre sua triplicidade
corpo/alma/espírito.

 
Sejam abençoados, meus filhos, e eu lhes digo até breve.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por encontrá-los, pela primeira vez, aqui, e poder aportar-lhes respostas às questões que concernem à sua
evolução.
Então, primeiramente, deixem-me apresentar-lhes todo o meu amor e todas as minhas saudações, e vamos tentar fazer um pouco do caminho juntos, para ajudá-
los em suas evoluções espirituais, que é a coisa, certamente, para a maior parte de vocês, a mais importante, atualmente.
Então, se quiserem, eu lhes dou a palavra.

  
Questão: pode-se conhecer a missão de vida?
Vocês têm, todos, o mesmo caminho, o caminho não é fazer isso ou aquilo, realizar isso ou aquilo, estar ativo nisso ou naquilo. Vocês estão, sempre, no lugar
em que é preciso, no momento em que é preciso, mas o caminho que vocês devem tomar, agora, é o mesmo, para todo mundo, ou seja, é-lhes pedido,
simplesmente, adquirir o que se chama a mestria, a mestria de sua vida, a mestria do que vocês são para aceder, real e praticamente, à sua Divindade
interior.
Então, é extremamente importante, para isso, alinhar-se consigo mesmo, fazer calar o ego, deixar exprimir-se a Divindade interior que está em vocês.

Isso é totalmente independente, eu diria, da orientação que vocês vão tomar, seja ao nível profissional, ao nível afetivo, ao nível relacional etc. etc... O mais
importante é encontrar sua serenidade interior, eu diria, mesmo, sua alegria interior e, sobretudo, abrir, para receber essas energias que são
derramadas em abundância sobre este planeta.
A Luz é, mais do que nunca, cada vez mais importante. Então, é preciso dirigir-se em seu caminho para algo que vai aportar-lhes uma forma de serenidade, uma
forma de alegria interior, algo que vai permitir-lhes reencontrar a Divindade que vocês são, essa é a coisa a mais importante.
Então, eu poderia dizer, também, que se trata de um caminho interior, ou seja, de algo que está em relação com sua Luz interior. Então, isso corresponde ao que
se chama a mestria. Grande palavra!
Como se chega a encontrar a mestria? Soltem, para encontrar a mestria, ou seja, abandonem todas as veleidades do ego que quer apropriar-se, que quer
traçar-se um caminho, porque é um caminho que ele vai encontrar, entre aspas, valorizando, ou seja, algo que vai levá-lo a mais espiritualidade, que é uma palavra
importante, mas a espiritualidade está no instante, ou seja, na capacidade que tem uma alma, no instante do momento presente, de encontrar a Divindade e, para
isso, é preciso soltar. Soltem todas as vontades pessoais: «eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir aqui».

Deixem fazer e deixem imprimir-se em si a divina providência, ou seja, a capacidade para deixar trabalhar o divino em vocês e, para isso, também,
independentemente do soltar, é preciso aprender, também, a soltar com os medos, porque os medos são, certamente, o obstáculo o mais importante para a
realização de sua Divindade interior.
Então, compreendam, efetivamente, que esse caminho é o mesmo para todo mundo. Hoje, é-lhes solicitado, qualquer que seja o lugar que vocês ocupem
ao nível social, ao nível afetivo, não é começar algo de novo, é, sobretudo, encontrar, no instante presente, essa famosa fluidez, essa Divindade interior,
essa unidade interior que lhes permitirá ser, realmente, vocês mesmos, e isso passa pela mestria. Mestria igual a soltar e abandono de medos, esse é o
mesmo caminho para qualquer pessoa.

Questão: por que, quando nossa vida é a de ajudar os outros, isso provoca, também, dúvidas, medos?
Cara amiga, em relação ao que eu vejo, através de seus casulos de Luz, a ajuda ao outro é importante, mas é preciso colocar-se, primeiro, a
questão do porque isso é importante. Então, certamente que há o que vocês chamam de feridas afetivas, que estão aí e que traduzem, certamente, períodos
de falta ou de dificuldades afetivas em alguns momentos da vida. Então, frequentemente, quando se tenha vivido esse período de falta afetiva, em alguns períodos,
obviamente, não se tem vontade que isso aconteça aos outros. Então, nesses casos, é-se mais levado, obviamente, a ajudar aos outros, é na lógica
humana, mas isso faz parte, também, do caminho espiritual,
Então, ajudar ao outro é algo que pode fazer-se de diferentes modos, mas, já, olhar o outro, sorrir para o outro é, já, uma ajuda ao outro.

Então, agora, será que isso deve tomar uma forma profissional? É importante, para isso, definir se é algo que vem das profundezas da alma ou se é,
unicamente, para responder a um sofrimento. Os dois, obviamente, possuem um objetivo, eu diria, um pouco diferente e, quando se trata de uma necessidade
vital da alma, é preciso lançar-se de cabeça, eu diria, nessa demanda da alma.
Então, agora, quando é ligado a esse período de vazio afetivo que sobreveio na experiência da encarnação, é preciso, já, em um primeiro tempo,
efetivamente, compreender os mecanismos que conduziram a querer, a todo custo, ajudar ao outro, querer amar o outro, talvez, para não estar em face
da própria ferida de falta afetiva. Nesses casos, a ajuda pode ser extremamente proveitosa para o outro, mas não é por isso que a ferida interior vai
curar.
Então, tanto em um caso como no outro, é importante, primeiro, limpar diante de sua porta, ou seja, compreender, curar, superar, transcender a
ferida afetiva. Isso pode fazer-se de muitos e muitos modos, é claro, mas é, certamente, uma diligência capital, que participa, também, da própria mestria
interior, ou seja, não se pode encontrar a mestria interior ajudando ao outro, mesmo esquecendo-se no outro, isso, é preciso ser um grande místico para fazer, é
preciso chamar-se Mãe Teresa, por exemplo, mas não há muitas Mães Teresa sobre a Terra. Pode-se dar, amar, apenas se se ama a si mesmo,
totalmente, é claro; sem isso, continuará, em algum lugar, essa ferida, que se agravará com os anos.

Questão: o que você pensa da astrologia?
A astrologia é um meio de conhecimento, é um meio de apreensão dos mecanismos do universo ao nível da pessoa em encarnação. A astrologia é extremamente
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importante, mas é preciso não perder de vista que não é necessário fazer da astrologia algo que seria preditivo ou algo que seria determinado, porque a liberdade
da alma está além de imposições e de influências astrológicas. Além disso, ao nível planetário, há predestinação ligada aos movimentos planetários, às
passagens de cometas que representam os seres cósmicos.
Mas, ao nível individual, é como para o Sol, vocês são livres de pôr-se ao Sol e queimar-se, de proteger sua pele com cremes ou entrar no interior da casa para
não sofrer a influência do Sol. Então, ao nível dos planetas de astrologia e de influências astrológicas, é exatamente a mesma coisa que é preciso
compreender, ou seja, que isso não é inevitável.

É como a doença, é preciso aceitá-la ou recusá-la, o que não quer dizer que a astrologia não seja correta, isso quer dizer, simplesmente, que não é preciso fazer
dela uma ferramenta de determinação e de determinismo. É algo que deve ser como todo o resto: transcendido e superado.
Então, pode-se conceber a astrologia como um meio de conhecimento, em um primeiro tempo, de influências astrais que vêm impactar-se na
encarnação. Mas não é preciso, absolutamente, permanecer aí. É preciso, sobretudo, ver como afastar todos esses condicionamentos.
O ser humano é um ser de liberdade, vocês têm dificuldade para crer nisso, porque passaram milhares de anos e centenas de encarnações a viver
condicionados, condicionados pelo lugar no qual vocês vivem. Disseram-lhes que vocês eram seres feitos de matéria, disseram-lhes que eram seres
condicionados pelos pais, pela educação, pelo meio no qual vivem e, bem, tudo isso é falso. Tudo isso é o passado.
Enquanto vocês aceitam esses condicionamentos, são prisioneiros desses condicionamentos.

Então, a astrologia de nascimento é, também, um condicionamento, um condicionamento, certamente, desejado pela alma em sua descida na encarnação, mas
que aprisiona a alma. É importante que o ser humano reencontre sua liberdade total, a liberdade que eu chamei a mestria, na preliminar, é,
também, o meio de superar todos os condicionamentos.
Então, vocês não podem passar sua vida a estudar todos os seus condicionamentos, porque eles existem há milênios e vocês não podem encontrar a Luz assim.

Jesus dizia «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo»: é, certamente, a coisa a mais importante a fazer.

Então, busquem o divino em vocês, busquem a fluidez em vocês, busquem a mestria, abandonem-se, soltem, em relação à sua vontade pessoal, aí está a
solução. Agora, o importante é ser si mesmo.

Questão: como encontrar o verdadeiro lugar nessa vida?
E é o que o lugar, cara amiga? É uma questão que eu lhe coloco. O que é que você chama o lugar?

Então, é aí que eu quero chegar: é preciso, quando se tem a impressão de não estar em seu lugar, é preciso, já, definir o que não está em seu lugar. Quando se
está em uma situação na qual não se está na fluidez? Quando não se está no sentimento de alegria interior?

É preciso, já, definir o que não se é, o que não se quer, o que não se suporta, senti-lo, no mais profundo de seu ser o que isso gera e, depois,
obviamente, é preciso pedir a ajuda: «que sua vontade faça-se e não a minha». Isso pode ser a oração, pode ser a súplica, pode ser a invocação, mas é
preciso pedir a ajuda.
Não basta dizer «eu não me sinto em meu lugar» e, depois, açoitar-se, porque isso nada muda, tudo isso. É preciso ter a coragem de liberar-se dessas cadeias.
Então, é preciso pedir a ajuda, é tão simples assim. É preciso dirigir-se, você mesmo, aos seus guias, assim que o silêncio interior é feito.

Então, efetivamente, é mais agradável quando isso passa por outro alguém, isso obriga a não fazer os esforços, si mesmo, mas é preciso fazê-los, si mesmo.

Questão: poderia falar-nos das multiplicações dos sismos sobre a Terra?
A Terra está dando à Luz. Eu já disse que havia uma revolução ao nível dos elementos, seja o ar, seja a água, o fogo, a terra e, em breve, o éter.

Vocês entraram nos períodos de agitação intensa, tanto ao nível interior como exterior, é o período no qual se deve encontrar a mestria, é o período em que a
Terra vibra, treme, desembaraça-se de parasitas para preparar seu fenômeno de ascensão, assim como o ser humano deve soltar, para encontrar a
mestria, para abandonar-se à mestria, para ascensionar, se tal é seu desejo.
Então, o que vocês observam e que vão observar nas semanas que vêm é, obviamente, tudo o que foi anunciado há extremamente muito tempo, quando restará
apenas o importante, o essencial, ou seja, o amor, e não todo o resto que vocês construíram na terceira dimensão. Isso vai estender-se em alguns anos, muito
poucos anos.
Então, não é preciso ter medo, ao contrário, é a chegada e a vinda do amor e o desaparecimento de tudo o que não é amor autêntico, verídico, de
tudo o que é elucubração mental, intelectual, emocional, tudo o que vocês construíram por medo (seguros disso, seguros daquilo), bem, tudo isso
não existe mais. Pôr o dinheiro no banco, porque são eles a quem vocês deram seu dinheiro, porque vocês têm medo de guardá-lo, bem, tudo isso não existe
mais.
Tudo o que foi construído pelas forças da sombra deve desaparecer, todas as sombras no interior de vocês devem desaparecer, a sombra não pode
coexistir com a Luz.

Esse era o caso no que vocês têm vivido há centenas de vidas, mas, em breve, isso não será mais possível.

Deve haver separação entre a sombra e a Luz, porque, em outras vibrações, outras dimensões, não há mais lugar para a sombra, a Luz está por
toda a parte. O que vocês vivem no interior é o reflexo do que vocês veem no exterior.

Questão: pode-se fazer-se ajudar por um defunto da própria família?
Mas por que ir procurar a ajuda com os desencarnados, mesmo se eles estejam na Luz? A ajuda vem de si mesmo, ela vem de uma atitude interior de mestria. É
preciso parar de contar com desencarnados ou com os membros da família, mesmo se os amamos, mimamos.
Hoje, vocês chegam a uma nova dimensão de vida, na qual, mesmo se Cristo seja importante, a Luz seja importante, são vocês mesmos o Cristo,
são vocês mesmos a Luz. A única diferença entre vocês e eu é que vocês não creem nisso e não o sabem, ainda, mas nós somos, todos, Luz.
Então, a partir do momento em que vocês consideram, sempre, a Luz como exterior a vocês, como vocês querem tornar-se Luz? É preciso aceitar a
Luz em si.

Vocês são Luz, de toda a eternidade, e vão, de algum modo, recusar vê-la, pela necessidade da emoção, pela necessidade da encarnação, pelas necessidades
da família, pelas necessidades de outra alma, da qual vocês tem a responsabilidade.

Vocês aceitaram desviar-se da Luz, mas vocês são, de toda a eternidade, Luz, mas é essa herança que é preciso redescobrir hoje.
Bem, caros amigos, espero revê-los um desses dias. Eu lhes aporto todo o meu amor, toda a minha bênção e espero ter sido de alguma ajuda ao seu caminho.
Então, vou, agora, retirar-me. Recebam todo o meu amor, e eu lhes digo até breve, talvez.
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Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=144

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=144


http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=144
15 de abril de 2007

***
Tradução para o português: Célia G.

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2007/04/om-aivanhov-15-de-abril-de-2007.html
***

Colaboração de: André
Site Mestres Ascensos

http://www.mestresascensos.com/
************

**

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
************

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2007/04/om-aivanhov-15-de-abril-de-2007.html
http://api.ning.com/files/Fk3gLDB8f8I1Rfr*6KJpjsFEWZLMKH0VNNp2CtayHSoxmw-wZvMCWN9A*DlHPzIoYidh-PuwSRzRm0mdmmcVkb3b*TwwLonz/00adOMRAAM.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
http://www.mestresascensos.com/


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem-vindos a vocês, queridos filhos.

Vocês me veem alegre por estar com vocês, aportar-lhes minha bênção e dar-lhes certo número de elementos
que estão em relação, eu diria, com minha efusão de energia, minha divina presença, associada à
divina presença de Jesus, mas, também, do Arcanjo Miguel, que vem juntar-se não ao que vou
dizer, mas que vem juntar-se à efusão de energia que se produz, nesse momento mesmo, em seu planeta e
que é ligada a certo numero de elementos dos quais gostaria de informá-los.

Mas, primeiramente, queridos filhos, paz a vocês, paz em seu coração, paz em sua alma e em sua Luz.

É extremamente importante compreender que, há numerosos séculos, eu intervim, em muito numerosas
reprises, para informar a humanidade encarnada de certo número de coisas que devia advir em um período
que corresponde àquele que está, agora, diante de vocês.

Após uma longa preparação, o conjunto desse planeta e de seus habitantes, após uma longa maturação, deve
viver um fenômeno bastante específico.

Esse fenômeno bastante específico foi, em numerosas reprises, descrito, há certo tempo, mas em tempos
mais recentes, também.

Essa transformação, esse processo chamado «elevação» corresponde a novos modos de ver as coisas, a
novos modos de viver as coisas, a novos modos de funcionar, que devem, em breve, ser e tornar-se sua
realidade.

Queridos filhos, é extremamente importante compreender que tudo o que é o antigo em vocês deve deixar o
lugar ao novo.

É importante não resistir a esquemas de apego, a esquemas de medo, a esquemas de julgamento que são
errôneos.

Vocês devem fazer a faxina no interior de si, devem deixar o lugar vazio e limpo para aqu’Ele que vem para
vocês agora.

Obviamente, meu divino Filho é a encarnação do que vem para vocês, mas, além de Sua própria pessoa, além
de Sua própria Luz, convém, hoje, acolher essa irradiação de Luz que está aí, não para aterrorizá-los, que está
aí, não para amedrontá-los, mas, efetivamente, para ajudá-los nesse caminho de elevação.

É importante compreender, queridos filhos, que ninguém além de vocês fará a escolha porque, de toda a
eternidade, vocês tiveram a escolha e, ainda hoje, queridos filhos, vocês têm a escolha.
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Mas as escolhas já estão feitas, as escolhas já foram decididas em sua alma, resta apenas atualizá-las em sua
encarnação.

Queridos filhos, cada ser humano esteve livre diante da própria escolha e irá para onde deve ir, para onde seu
coração empurra-o, para onde seus medos empurram-no.

Entre o coração e os medos há pouco espaço e, contudo, mundos de diferenças ao nível do funcionamento da
alma, da encarnação e do planeta.

Queridos filhos, gostaria de dizer-lhes, e repito, que para nada serve deixar viver o antigo, convém deixar viver o
antigo para aqueles que fizeram a escolha de prosseguir a experiência de encarnação nessa terceira
dimensão, mas, para aqueles que teriam escolhido prosseguir a peregrinação da alma além dos mundos da
ilusão, além dos mundos da separação na qual vocês estão, convirá abandonar seus medos, soltar seus
esquemas antigos, para acolher o novo.

Vocês não poderão acolher o novo se estão apegados ao antigo, e não poderão ser renovados se
permanecem no antigo, mesmo se a escolha tenha sido feita desse «novo».

É importante compreender, queridos filhos, no que concerne à elevação: o medo rebaixa, o coração
eleva.

É importante compreender isso como um mecanismo celeste participativo da vida e participativo da evolução.

Cabe a vocês, eu diria, estar lúcidos sobre seus medos e estar ainda mais lúcidos sobre seus apegos que
arriscariam freá-los, desacelerá-los ou impedi-los de ir para onde suas escolhas de almas portaram-nos.

Então, queridos filhos, meu coração de mãe pede-lhes, vigorosamente, para orar para serem liberados
dos pesos do passado, pedir a ajuda da Luz, antes que ela esteja presente em sua
dimensão, totalmente, para serem liberados de condicionamentos, para serem liberados de apegos, liberados
de todos os laços que se opõem à sua liberdade.

Creiam, efetivamente, que tudo o que vocês têm chamado, até o presente, de «segurança» (seja uma
segurança de ordem material, uma segurança de ordem afetiva, uma segurança de ordem social) não tem mais
lugar de ser no que vem para vocês.

Vocês devem ser como crianças: avançarem nus e livres para acolher a nova dimensão que vem
para vocês e para poder ali evoluir em toda serenidade.

Nesses esquemas de funcionamento do passado, eu incluo, obviamente, suas doenças, seus sofrimentos, o
que vocês chamaram seus carmas.

É importante abordar esse novo com um olho novo, com um coração leve, com uma alma liberada de pesos da
matéria; convém, também, permanecerem perfeitamente alinhados e centrados, de maneira a poderem
integrar, totalmente, essas energias de Luz de elevação que vem para vocês, para poderem, livremente,
assumir suas escolhas, livremente consentidas.

Não é tudo ter escolhido, é, também, importante conformar-se às suas próprias escolhas, para estar em acordo
com o que sua alma decidiu experimentar nos tempos que vêm.

Queridos filhos, meu coração de mãe vem para vocês, para aportar-lhes minha bênção, para aportar-
lhes meu amor de mãe, obviamente, mas, também, para fazer de modo a que vocês estejam vigilantes, a que
vocês se tenham o mais próximo possível de seu coração, o mais próximo possível de sua interioridade, para
que vocês não sejam mais desestabilizados por eventos que poderiam, em alguns casos, ser-lhes prejudiciais
e que, entretanto, não têm qualquer importância em relação à Luz que vem.

Dito em outros termos, queridos filhos, permaneçam em seu coração, permaneçam orientados para a
Luz autêntica, permaneçam orientados para suas escolhas, permaneçam orientados para seu ser
interior.

Não se ofenda com o que poderão dizer-lhe do exterior, não sombreie a Luz que vem, não se afete pelos
eventos que chegam, porque eles são apenas a ilustração de resistências, não do planeta, mas da maior parte
dos seres humanos em encarnação que escolheu prosseguir o caminho na encarnação, no sofrimento e na
separação.

Vocês não devem ver isso como sofrimentos, não devem ver isso como castigos, mas como escolhas
livremente assumidas, livremente consentidas.

Cada alma viverá o que ela tenha decidido viver, queridos filhos, nenhuma alma poderá estar fora de
seu lugar, fora de suas escolhas, fora de sua liberdade autêntica.

Então, cuidado para não julgar, cuidado para não mais compadecer-se além do desejável, o que arriscaria atraí-
lo a apegos suplementares, laços de que você procura, justamente, superar.

Queridos filhos, cabe-lhes estar em sua autenticidade, cabe-lhes estar em sua unidade, cabe-lhes



estar em acordo com meu divino Filho.

A espada de Miguel desenha-se, agora, em seus céus, para permitir a separação do bom grão e do
grão que não chegou ao seu termo, há, de fato, um grão que está pronto para ser colhido e outro
grão que deve ser replantado na terra, essa é a lógica da vida, essa é a lógica de cada processo de
elevação que sobrevém em toda a vida sobre o planeta, em todos os sistemas solares.

Estejam certos, queridas almas, de que, durante esses períodos, vocês não estarão sós, vocês serão
acompanhados, de um lado, pela presença mística de meu divino Filho, por minha presença mística e pela
presença mística do Arcanjo Miguel, grande supervisor de eventos, mas vocês serão, também, acompanhados
de processos completamente inéditos para vocês.

Tomem cuidado para não serem surpreendidos por essas coisas novas e, no entanto, tão esperadas,
que se manifestarão em seus céus.

É uma coisa pensar em algo, é outra coisa ver essa outra coisa.

As coisas são profundamente diferentes entre o pensamento e a visão, entre a emoção e o pensamento.

Assim, inúmeras coisas que vêm para vocês, totalmente novas, se vocês não as acolhem com um coração de
criança, desprovido de todo prejulgamento, desprovido de todo julgamento e de todo condicionamento, vocês
não poderão enfrentar, eu diria, esse choque cultural que representa a intervenção de numerosas forças
desconhecidas.

Cabe a vocês, queridos filhos, velar, purificar-se, aprender, totalmente, o desapego em relação aos seus
modos de funcionamento antigos.

Quando meu divino Filho andou entre vocês, Ele pedia aos seus discípulos para segui-lo.

Hoje, vocês estão prontos, realmente, para seguir sua alma, vocês estão, realmente, prontos para
tudo perder, para ganhar seu céu, sua elevação?

Ou, então, vocês serão pegos de surpresa em seus apegos antigos, em seus medos antigos, em
suas resistências para soltar o que deve sê-lo?

Coloquem-se a questão a cada minuto que faz sua vida, porque é a única questão que vale a pena ser
colocada.

Não basta colocarem-se atos mentais, de dizer «eu quero elevar-me», não basta querer, é preciso, também,
aceitá-lo, e isso não é a mesma coisa.

O querer recorre à vontade, recorre ao ego.

A aceitação recorre ao soltar, recorre a todas as tensões inerentes à sua vida em encarnação há milhares de
anos.

Vocês estão prontos para voltar a mundos nos quais a sombra não existe, nos quais o julgamento não existe,
nos quais a separação não existe, nos quais o apego não pode existir a quem quer que seja?

Ou, então, vocês preferem prosseguir as longas viagens e os combates da sombra e da Luz, porque
sua alma não está, suficientemente, afirmada, para subir nisso?

Creiam, efetivamente, queridos filhos, que jamais eu permitirei julgar uma alma em função de suas escolhas, eu
amo, de um coração igual, todos os filhos da Terra.

Eu acompanharei, em tempos imemoriais, aqueles que decidirão recomeçar a experiência da encarnação em
um número de ciclos totalmente indefinido.

É importante compreender, também, que meu coração de mãe, obviamente, preferiria que vocês se juntassem
aos domínios etéreos do Espírito, aos domínios luminosos nos quais a sombra não existe, para aperfeiçoar e
prosseguir sua evolução, para aperfeiçoar e prosseguir, diferentemente, seus caminhos de vida.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a transmitir-lhes, mas, se quiserem, esta noite, eu me permitirei,
também, guiar seus caminhos espirituais, se é que vocês façam o pedido disso.

Meu coração de mãe abre-se a vocês, para acolher suas interrogações.

Sejam abençoados.

Eu os escuto.

Questão: como conciliar caminho espiritual e vida quotidiana?



Querido filho, seria tempo, talvez, para que você admita, em sua alma, no interior de seu coração, que não há
dois caminhos separados, de um lado, um caminho material feito de vicissitudes da vida quotidiana e, do outro
lado, um caminho espiritual porque, se há dois caminhos, há, portanto, duas estradas, e essas duas estradas
não são sobrepostas para fazer apenas uma.

Isso faz parte, caro amigo, de decisões e de escolhas que devem ser feitas o mais rapidamente possível.

Não pode haver caminho espiritual de um lado – que estaria em acordo – e caminho material (que ignoraria o
caminho espiritual), e reciprocamente.

Os dois caminhos devem, totalmente, sobrepor-se.

O que você faria, querido filho, se hoje meu Filho viesse a você e lhe dissesse «siga-me»?

O que você faria?

Coloque-se a questão em seu interior.

Você está pronto para segui-Lo?

Então, eu não posso responder à sua questão diferentemente do que por essa outra questão.

Questão: como eliminar todas as raivas enterradas?

Querido filho, quem diz raiva diz ressentimento, quem diz raiva diz impressão de ter sido ridicularizado, de ter
sido enganado ou humilhado.

Que são esses sentimentos em relação à Luz da alma?

Quem se revolta em relação a essa humilhação?

Quem quer estar na cólera?

É, efetivamente, a alma ou são os resquícios do orgulho e da personalidade?

Quem está na cólera?

É seu coração ou é outra coisa?

Querido filho, eu o convido a colocar-se a questão seriamente: por que querer identificar-se ao que você não
é?

Por que querer identificar-se a esse ressentimento?

Por que querer identificar-se a essa humilhação?

Por que, mesmo, querer identificar-se a essa cólera?

Existe, aí, um processo de identificação que é, também, forma de apego que impede a liberação.

Questão: para a invocação dos serafins, há uma oração específica?

Querido filho, existem, obviamente, orações específicas para cada ocasião, para cada intenção, para cada
entidade, para cada Luz, então, obviamente, é perfeitamente possível entrar em comunicação com um serafim,
com não importa qual hierarquia, angélica ou outra.

Mas você acredita que nós estejamos, ainda, no tempo de rituais como esse faz já, tanto e tanto tempo?

Você crê que seja preciso inscrever, através de palavras precisas, ordenar em sequências precisas, em
línguas precisas para obter esse contato ou, ao contrário, basta abordar isso com um coração puro e inocente
para obter esse contato tão desejado?

Isso era válido no antigo tempo, no qual o respeito da forma e da formulação parecia essencial, mas, hoje, a
Luz é-lhes prometida e ela não se importa com rituais.

Ela demanda, simplesmente, um coração puro, um coração unificado, para chegar a esse resultado.

Então, querido filho, dirija-se, simplesmente, aos serafins, e eles responderão a você.

Por que querer, enquanto as barreiras estão se dissolvendo, passar por procedimentos arcaicos e,
necessariamente, que põem em jogo a sombra e a Luz, ainda uma vez, a oposição, para aceder a isso?



Em seguida, coloque-se a verdadeira questão fundamental, querido filho: qual é o interesse de contatar a
energia de serafins ou os próprios serafins?

É uma vontade de poder?

É uma curiosidade, ou será que isso vai servir, realmente, ao seu caminho?

Convém colocar-se as boas questões, querido filho.

Questão: é verdade que há horas planetárias para comunicar-se com os representantes da
hierarquia?

Isso é perfeitamente correto, querido filho, nos protocolos da terceira dimensão.

Isso não tem qualquer lugar no que vem, mas mais nenhum, porque vocês entram nos mundos da Luz pura e
porque, nesses mundos de Luz pura, não há necessidade de protocolo, não há mais necessidade de hora,
uma vez que o tempo não existe mais.

Então, o que vocês procuram manter?

Quais são as Luzes que vocês querem despertar ou aquelas que vocês querem adormecer?

Onde se porta seu olhar porta-se seu caminho, onde se portam suas intenções desvendam-se suas Luzes.

Querido filho, isso se chama condicionamentos, isso se chama apegos e nada mais.

O caminho dos antigos era válido durante certo tempo, que eram os tempos antigos, mas vocês estão nos
tempos novos, mesmo se façam parte, ainda, dessa terceira dimensão.

Lembrem-se das palavras de meu divino Filho: «meu reino não é desse mundo, vocês estão sobre
esta Terra, mas vocês não são desta Terra».

Então, nisso deve ressoar o apelo à liberdade e não o apelo às cadeias.

Cabe, hoje, mais do que nunca, superar os quadros da religião, superar os quadros dos ensinamentos do
passado e voltar-se, com um olho novo, para os ensinamentos do futuro, permanecer firme e alinhado em si,
porque a única certeza é o si e não as leis do passado.

Há, através dessa necessidade, ao nível espiritual, de religar-se a orações ou rituais precisos, uma forma de
apego que deve ser transcendida, não que ela seja nefasta em si mesma, mas ela participa do jogo da sombra
e da Luz, ou seja, do jogo do apego,

A desculpa que consistiria em dizer: «nós ainda estamos na terceira dimensão» é um erro magistral, que
mostra e que demonstra formas de apego a condicionamentos.

Convém fazer prova da novidade, de liberdade, de desapego e voltar a tornar-se, verdadeiramente, como uma
criança, livre de todos os prejulgamentos, livre de todos os condicionamentos, livre de todos os carmas.

E não é olhando os condicionamentos, não é olhando os carmas, não é olhando os prejulgamentos que se
libera deles.

Bem ao contrário.

Vocês poderiam passar três vezes mais de seu tempo em encarnação a tentar resolver os mecanismos dessa
terceira dimensão, que vocês não chegariam, absolutamente, ao fim, porque é um jogo sem fim.

Então, o que eu lhes proponho, queridos filhos, e o que lhes propõe a Luz que vem para vocês é o fim do jogo
para aceder a algo de muito maior.

Vocês estão prontos?

Questão: o que é desses canais que estão em contato, em canalização com falecidos?

Isso cabe a cada médium, de modo diferente: para alguns, isso é o caminho deles, para outros, é o ganha-pão
deles.

Questão: como identificar o anjo guardião?

Qual é o interesse, querida filha, de identificar seu anjo guardião, se ele mesmo não se revelou a você?



Questão: a curiosidade?

Então, não há resposta a dar.

Questão: um único anjo guardião é dedicado a uma pessoa?

É, também, querida filha, o mesmo caso.

Questão: quando se recorre à sua energia, é, efetivamente, você que se manifesta?

Querida filha, a questão é ambígua.

Recorrer à energia da mãe não é, necessariamente, a presença da mãe.

Recorrer à energia de tal ou tal canal não é, necessariamente, esse canal e, entretanto, a energia manifesta-se.

Será, contudo, que a presença está aí?

Eu creio, querida filha, que é preciso, efetivamente, compreender, hoje, que, nesses tempos reduzidos, meu
papel não é, tanto, vir quando me chamam para curar, meu papel é um papel de transmutação do conjunto do
planeta, meu papel é um papel daquele que avisa, daquele que vem dizer, sobretudo, para preparar o que vem
e não tanto para suprimir alguns problemas ao nível de pessoas.

Isso, certamente, é feito quando minha presença acompanha algumas almas de maneira privilegiada, eu diria.

Mas isso é definido anteriormente à encarnação, isso nada tem a ver, querida filha, com um processo
terapêutico que é mais em relação com a manutenção da terceira dimensão.

Isso não quer dizer quer a energia não possa estar presente, mas é preciso, efetivamente, diferenciar a energia
e a presença.

Vocês podem beneficiar-se da energia de Cristo sem que meu divino Filho esteja presente.

Trata-se de dois níveis de interação extremamente diferentes.

Do mesmo modo, vocês podem chamar a energia do Sol, não é por isso que o Sol estará na sala.

Questão: é correto enviar pessoas para orar a você em uma igreja?

Isso não é nem correto, querida filha, nem incorreto, isso não é nem necessário nem indispensável, nem
desejável, isso pertence à liberdade de cada um.

É sua liberdade, também, de dizer a eles para ir, efetivamente, nesse lugar, orar.

A liberdade, para eles, consiste em aceitar ou recusar; a liberdade, para eles, consiste em recolher-se, orar,
receber minha energia, minha presença, se minha liberdade permite-me.

Então, não procurem estabelecer regras tão formais, não procurem saber se isso é correto ou não.

A Luz autêntica que vem para vocês não se importa, eu repito, com esses rituais.

Então, efetivamente, alguns lugares são carregados de orações de outros, de pedidos e de súplicas de outros,
mas, também, por vezes, de minha presença, real e concreta.

O importante não é tanto que essa pessoa venha encontrar-me nesse lugar, o importante é que ela tenha a
intenção de encontrar-me, porque a intenção é, necessariamente, percebida, a partir do momento em que a
intenção venha do coração.

Naquele momento, o lugar importa pouco.

Questão: é melhor que os terapeutas mudem de profissão?

Eu não falo de profissão.

Eu falo de Luz, e vocês me falam de profissão.

Eu creio, querida filha, que você deve, fundamentalmente, colocar-se a questão do que você quer fazer de seu
caminho.

A Luz não é uma profissão, a Luz não é uma vocação.



A Luz é um estado de ser.

É o que lhes é proposto hoje.

Vocês querem entrar no ser ou querem entrar no caminho?

A escolha é muito mais fundamental do que responder à questão «vocês querem mudar de profissão?».

O problema não é, absolutamente, identificado nesse nível.

Questão: Florence pergunta como fazer com as mulheres que não podem ter filhos?

Mas, querida filha, cada caso é diferente, cada alma é diferente em relação a esse problema.

Como se pode imaginar que haja uma resposta que seja universal?

Isso é impossível.

Questão: Florence pergunta se, nas perturbações que vêm...?

Mas eu jamais falei de perturbações, eu falei de elevação.

A perturbação significa algo que perturba, algo que perturba, algo que não faz o bem, eu falei apenas de
elevação.

Questão: o que seria, então, de humanos vindos de um pai e de uma mãe biológicos?

Os filhos, em seu mundo, são oriundos de um pai e de uma mãe biológicos.

Esse não é sempre o caso.

As regras que vocês conhecem nesse mundo não são aplicáveis em todos os mundos.

Existem múltiplos caminhos para a criação.

Isso pode ir da geração espontânea, passando pela partenogênese, passando pela autocriação e múltiplas
outras vias são possíveis.

Então, não me cabe dizer-lhes o que se tornarão as crianças, porque as crianças existirão, sempre.

Questão: tem-se, por vezes, a impressão de que a Luz tem dificuldade para vir para nós.

Querido filho, é uma Luz que vem do Interior.

Vocês são a Luz do mundo.

Cada alma em encarnação é a Luz do mundo.

Cada alma é uma parcela da Luz eterna.

Cada alma é a totalidade e a eternidade e, ao mesmo tempo, uma parcela dessa eternidade.

Então, a Luz é do Interior.

O processo de elevação que sobrevém é um processo que vai pô-los em face de sua própria Luz.

E seu grau de purificação, de desapego, de mestria, de abandono, também, vai permitir-lhes aceitar sua Luz e,
em outros casos, recusá-la, porque ela não corresponde à realidade do que vocês construíram nessa
encarnação.

Não há, jamais, oh, jamais, Luz exterior a vocês.

Toda Luz que vocês identificam no exterior está presente, também, no interior.

Em resumo, vocês não poderiam reconhecer Cristo se vocês mesmos não fossem o Cristo.

Vocês não podem reconhecer a Luz de um Santo se vocês não têm esse Santo no interior de si.

Isso significa, querido filho, que não há, absolutamente, Luz exterior, que tudo o que existe no exterior é a
projeção de seu desejo, de sua liberdade inalienável de ter criado, no exterior de si, esse mundo.



Mas vocês são esse mundo, vocês são a causa e a consequência desse mundo.

Esse mundo, em algumas tradições, é uma ilusão.

Ele é uma ilusão porque é um sonho que vocês manifestaram e convém, um dia, que chegou para aqueles que
o desejam, esquecer-se, enriquecidos da experiência do sonho, mas esquecer-se, para não mais deixar
perdurar mais do que necessário.

Nesse sentido, não há Luz exterior.

Se algo dá a impressão de chegar do exterior, é que já está presente em si.

Porque, como se poderia reconhecer o que já não existe em si?

Então, alguns elementos, nessa elevação, serão, efetivamente, perturbadores, no sentido de que eles vão
reconectá-los a algo que vocês haviam esquecido há muito tempo como, por exemplo, que vocês não estavam
sós no universo, como, por exemplo, que os mortos não estão mortos.

Tudo isso, vocês se esqueceram, para mergulhar, cada vez mais, no sonho da ilusão.

Tudo isso vocês enterraram, através de medos, através de papéis, através de condicionamentos, entretanto,
isso sempre esteve aí.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a transmitir-lhes esta noite, mas não se esqueçam de que a Luz é tudo o
que faz o mundo, os mundos.

Sem Luz, não poderia haver compreensão e vivência da Luz.

Assim, seu sacrifício de encarnação, para alguns de vocês, muito antigos, permitiu à Luz crescer no conjunto
dos universos.

Então, antes de deixá-los, gostaria de aportar-lhes a bênção de mãe e, sobretudo, essa Luz que vocês devem
escolher, que devem fazer sua, porque é sua herança e é, ao mesmo tempo, o que vocês são e que, por
vezes, vocês se esqueceram.

Sejam abençoados, queridos filhos.
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Eu os saúdo queridos Irmãos e Irmãs na encarnação.
Meu nome, para aqueles que me conhecem, é ORIONIS.

Meu nome, para aqueles que não me conhecem, que vocês encontram na tradição, na grande tradição, é
Melquizedeque, o Ancião dos Dias.

Eu sou o Regente Planetário.
Eu lhes trago a minha saudação.

Sejam abençoados queridos Irmãos e Irmãs na encarnação.

***

Eu venho a vocês, não para responder às suas interrogações sobre o desenrolar de suas vidas na encarnação,
mas, sim, mais para trazer-lhes uma iluminação mais intensa, eu diria, sobre o desenrolar de suas estratégias,

das escolhas que vocês têm que fazer, mas, também, para alguns, das elevações que vocês escolheram.
Cabe-me organizá-los como um mapa, definido no plano energético, no plano vibratório, da sua Radiância de
seres na encarnação, muito distantes da sua FONTE e que devem, para alguns, ainda uma vez, retornar à sua

FONTE, retornar à sua Radiância inicial, despojados de alguns véus colocados em sua encarnação em tempos
que eu qualificaria de imemoriais.

***

Como todos vocês, aqui presentes, sabem, o conjunto desta constelação, e não o seu planeta, prepara-se para
grandes Reencontros, para grandes Casamentos, diria mesmo, que estão relacionados com o futuro luminoso
de todas as constelações e galáxias que fizeram, em diversos momentos da história dos universos, a escolha

de se afastar da sua FONTE a fim de experimentar o afastamento da Radiância da FONTE.
Mas essas peregrinações, que afastaram esses sistemas da sua FONTE, devem, um dia, fazer o caminho

inverso.
É o que chega, hoje, ao conjunto do seu sistema solar e ao conjunto das Radiâncias da constelação que

devem dar um salto, salto evolutivo, salto de transmutação, salto de vida, a fim de terminar com o afastamento
da Radiância central.

A particularidade é que, a título coletivo, os seres humanos, no nível do mundo de superfície deste planeta,
devem dar, também, esse salto, num sentido ou noutro.

O que significa que o estado de equilíbrio relativo, durante o qual vocês funcionaram durante alguns milênios,
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está, irremediavelmente, prestes a terminar.
Isso tem, por consequência imediata, privar o conjunto da humanidade encarnada sobre este mundo de

superfície das referências que foram as suas desde muito tempo.

***

Dessa maneira, várias informações que lhes foram dadas, por múltiplas retransmissões, relataram um período
particular que deve permitir esse salto evolutivo de realinhamento com a Radiância central, como ocorre muito

raramente em sua escala de tempo.
Notem que o ponto mais importante é que essa passagem, já que se trata de uma passagem, recorre,

necessária e obrigatoriamente, à perda de todas as referências existenciais que foram as suas em seus modos
de funcionamento, em seus modos de vida, em seus modos de reações, desde esses tempos imemoriais.

Há, então, um fenômeno que eu poderia chamar de ‘ruptura’, a um dado momento, que vai, portanto, distinguir
dois tempos, que são um antes e um depois.

É indispensável, quaisquer que sejam as primícias que alguns de vocês possam sentir no nível deste mundo
de superfície, que vocês acolham a possibilidade desta ruptura.

Considerem, também, que esse fenômeno de ruptura não tem absolutamente nada a ver com esse processo
que vocês chamam de morte.

É importante assimilar e, talvez, tentar compreender, que o estado vibratório das suas estruturas, tanto o que
vocês chamam de materiais como de sutis, deve viver um processo de ruptura.

Mas a particularidade da ruptura é induzir um fenômeno de resistência, de ‘retração’, em relação ao processo
de ruptura.

***

Várias mensagens recebidas têm insistido, desde muito tempo agora, sobre a noção de mestria, sobre a noção
de algo novo.

Isso é real, mas corresponde, ainda uma vez, a palavras que apenas chegam muito pouco a dar-se conta
desse fenômeno de ruptura.

Mas o desenrolar do processo de ruptura deve deixar espaço, o mínimo possível, para esse fenômeno de
retração.

O exemplo de ruptura de que falo, que, novamente, nada tem a ver com o processo da morte, porque a morte
provoca uma interrupção da consciência desta dimensão na qual vocês estão, presentemente a ruptura ligada à
elevação irá acarretar, certamente, o desaparecimento de uma série de fenômenos ligados à sua encarnação,
mas, em caso algum, a perda total da consciência desta 3ª Dimensão que, no entanto, não existirá mais para

vocês.
Dito de outra forma, haverá uma continuidade da memória de quem vocês são, evidentemente aliviada de um

determinado componente da sua pessoa que é o seu envelope astral.
Mas, precisamente, a retração que pode existir durante esse momento é unicamente devido a este envelope

astral.
O que significa que aqueles que irão se deixar tomar no processo de retração e no não abandono da trama

astral do seu componente, irão se opor, de maneira brutal, ao processo de ruptura.
Vocês poderiam tentar meditar por longo tempo, vocês poderiam tentar rezar por longo tempo, sem, no

entanto, conseguir, de modo algum, evitar esse processo de retração.
Eu fico desolado em recorrer a uma noção que irá lhes parecer antiquada, mas a única maneira de fazer frente
a esta retração não é, certamente, a vontade, ainda menos o conhecimento que eu lhes entrego do processo,

mas, sim, algo que existe desde toda eternidade que chamamos de Fé.
Eu bem disse a Fé, eu não disse a crença, eu não disse o amor.

O mecanismo fundamental que irá lhes permitir, se tal for seu desejo, deixar morrer este componente astral é,
sim, o mecanismo da Fé.

É esta convicção inabalável no que vocês são que irá permitir-lhes atravessar sem problemas, sem
sofrimentos, o fenômeno da ruptura, no devido momento.

***

Vocês irão dispor, evidentemente, para isso, de alguns auxílios.
Cada ser humano, em encarnação naquele momento, será ajudado de maneira individual, mas nós não

poderemos incutir a Fé se ela não estiver presente.
A Fé será, portanto, a sua garantia da possibilidade de elevar-se além das condições habituais regidas pelo

corpo astral correspondente à 3ª Dimensão.
Vocês não poderão penetrar no depois, conservando o antes.



Este ‘depois’ é, de fato, desprovido totalmente do que tem feito a sua lógica de vida desde tempos imemoriais.
Os modos de funcionamento neste ‘depois’ não poderão ser sobrepostos, de maneira alguma, ao que vocês

experimentaram, ao que vivenciaram em várias ocasiões.
Uma série de processos energéticos é possível para desenvolver esta famosa Fé, esta íntima convicção da

sua FONTE.
Vocês estão perfeitamente bem colocados nesse lugar, para experimentar este despertar da Fé ou

fortalecimento da Fé.
É indispensável elucidar melhor a posição do seu corpo astral ou, se vocês preferirem, em termos mais
compreensíveis para vocês, o corpo de emoções, aquele que regeu suas vidas em tempos imemoriais.

***

O corpo de emoções não é somente aquele que foi responsável pelos seus sofrimentos, pelos seus apegos,
mas é, também, aquele que conduziu seus desejos, suas aspirações, mesmo espirituais, aquele que os fez

buscar uma companheira ou um companheiro, que os fez apegar-se à sua descendência ou à sua
ascendência.

 Convém então, doravante, tentar o máximo possível não ser motivado por esse corpo de emoções, mas, sim,
pela Fé, porque o momento da ruptura, ao chegar, não irá lhes permitir, mesmo se vocês tiverem feito a

escolha da elevação, levar com vocês esse corpo de emoções.
Ele irá se apresentar assim que vocês aceitarem ser conduzidos unicamente pela Fé, e não mais pelo desejo.

Eu insisto, fundamentalmente, nesse ponto: não pode ali haver elevação com emoções.
É evidente que nós temos necessidade de um máximo de almas em encarnação capazes de viver esta

elevação com o corpo físico, se tal for a escolha da sua alma.
Porque o corpo físico, como vocês sabem, irá apresentar, ele, não um fenômeno de ruptura, mas um

fenômeno de transmutação que levará a modificações biológicas intensas.
Essas modificações biológicas intensas não devem fazê-los perder de vista que será indispensável realizar a

missão de emergência desse novo mundo.
A Radiância desse novo corpo não tem qualquer comparação com aquele que vocês conheceram.

Esse corpo físico é preparado.
O obstáculo vem do fato de que suas emoções, o seu corpo de emoções, é profundamente afetado e em

associação com seu corpo físico.
Vocês compreendem, então, que o fenômeno de ruptura, mesmo se a escolha da alma for a escolha da

elevação, o risco principal (que não é um, para vocês é um risco, não para nós) sendo que várias almas tendo,
entretanto, feito a escolha da elevação, não possam ali aceder com o corpo físico; isso seria embaraçoso,

ainda uma vez, não para vocês, mas para o bom desenrolar do plano de nova semeação.
Eu os convido, então, pela minha Vibração, pela minha Radiância e pelas minhas palavras, a desenvolver bem
depressa, de maneira adequada, a Fé em quem vocês são, a única forma possível, para vocês, de superar o

estágio do corpo de emoções.
Eu insisto, fundamentalmente, nesse ponto.

Vários ensinamentos que serão divulgados na superfície deste planeta, em todos os continentes e por todos
os médiuns, irão insistir, profundamente, nesses elementos.

Retenham bem que não haverá ali, como durante a passagem da morte, o desaparecimento real da entidade
biológica e de suas memórias, que o conjunto de quem vocês são, exceto o corpo de emoções, deve chegar

nesse novo estado.

***

O momento específico da ruptura não é algo que seja um momento escalonado.
É um momento que eu qualificaria de extremamente breve em sua escala de tempo.

Convém, então, assimilar perfeitamente as palavras que eu lhes transmito quanto a esse processo inelutável.
Haverá, evidentemente vocês o compreenderam, uma maior facilidade para realizar isso nas crianças, nas
crianças jovens, o corpo astral não estando trancado, cristalizado, se vocês preferirem, com o corpo físico,

antes dos quatorze anos.
O que não quer dizer que gradualmente e à medida que vocês avançarem na idade haveria uma maior

dificuldade para desprender esse corpo de emoções.

***

Mais uma vez, tudo depende da Fé.
Quando vocês saberão que vocês estão na Fé?



Quando vocês viverem um processo particular, por vezes desagradável no instante, de sentirem-se presentes
neste mundo, presentes em sua vida, mas sem emoções.

Tenham certeza de que durante a efusão de energias consideráveis que lhes serão vertidas durante o mês de
maio, vários de vocês, na superfície do planeta, irão sentir isso.

Alguns irão aceitar, alguns irão se rebelar, alguns outros irão tentar regenerar as emoções como no passado.
Da sua conduta com relação a esse processo, da sua capacidade para manter a sua retidão na Fé, sem

emoções, irá resultar o seu processo de elevação e a facilidade com a qual vocês viverão esta ruptura e a
capacidade que vocês terão para ali conduzir seu corpo.

Esse processo é chamado a ocorrer em um tempo muito curto do seu espaço de vida terrestre.
O que eu lhes digo, agora, irá se seguir em um processo por vocês qualificado de “sincronia”.

O que vocês ouvem, hoje, ser-lhes-á repetido de outras maneiras, que isso seja em sonhos, que isso seja
durante suas leituras ou em seus encontros.

É-lhes preciso permanecer despertos.
Nisso, as primeiras primícias do afluxo da Radiância de energia do mês de maio irão ocorrer durante suas

noites.
Vários contatos, que eu qualificaria de incomuns ou de inéditos, irão ocorrer.

Não haverá mais tempo para se preocupar com o lado luminoso ou sombrio do que irá se manifestar porque
somente o lado luminoso está, de hoje diante, autorizado a se manifestar desta maneira.

Os inimigos mais importantes e, portanto, suspeitos de arriscarem se manifestar, não serão em suas noites,
mas, de preferência, durante o dia, de maneira muito direta, para alguns dos seus Irmãos que recusariam esse

movimento.

***

Tenham certeza de que esse processo é único, de que todos vocês irão senti-lo como tal.
Vocês se aproximam de momentos inéditos, de momentos de Radiância extrema onde, eu repito, os únicos

obstáculos são aqueles ligados ao seu sistema de vida desde tempos imemoriais.
Nisso reside o risco principal.

Não há, agora, qualquer risco, nem para vocês, nem para nós, mas para aqueles que decidirem passar nas
portas da morte ou permanecer no corpo de emoções.

Esta escolha e esta liberdade fazem parte do que vocês se concederam enquanto alma livre e sem limites.
Vocês compreendem, então, que, na totalidade do que vocês se constituem (corpo/alma/Espírito), apenas uma

pequena parte, chamada de corpo de emoções, pode causar problema durante esse processo.
Eis, queridos Irmãos e Irmãs na encarnação, as poucas frases que eu queria anunciar para vocês.

***

Eu permaneço alguns instantes à sua disposição, não tanto para perguntas pessoais, mas referentes,
unicamente, a esse processo de ruptura que eu acabo de falar-lhes.

***

Pergunta: além da Fé, há outros meios de elucidar o corpo astral?

De nada serve, e agora é tarde demais no seu relógio, poder trabalhar diretamente, e propriamente falando,
nesse corpo de emoções.

Parece-me ter sido bastante claro quanto à única esperança possível representada pela Fé.
Qualquer trabalho que quisesse aliviar o corpo emocional não iria permitir-lhe, absolutamente, estar

abandonado.

***

Pergunta: você falava de um risco ligado a uma nova semeação se não houvesse ali o suficiente de
seres elevados com seu corpo. Há outro risco?

Esse é o único.
De não atingirmos o limiar para permitir uma semeação, novamente, rápida e, portanto, eu diria, um reinício

rápido nas novas bases.



A semeação, de novo, corresponde a um processo dinâmico de um novo ciclo de vida, em um novo lugar de
vida, ele também passado pelo processo de ruptura.

Essa nova semeação necessita, evidentemente, da presença de recordações indispensáveis para certa forma
de continuidade, não tanto, por exemplo, para a sua saúde, que será perfeita, mas, bem mais, em relação a um

certo conhecimento, digamos, a certas aquisições.

***

Pergunta: se o processo de ruptura está em andamento, há, apesar de tudo, risco de não se
realizar?  

Absolutamente nenhum, e vocês serão, de qualquer forma, informados alguns instantes antes que isso ocorra,
pessoalmente.

***

Pergunta: é MARIA que vai nos avisar?

Para a maioria dos seres que acredita nela, evidentemente.

***

Pergunta: você próprio vai avisar?

Eu não creio que muitas pessoas acreditam em mim.

***

Pergunta: quem mais pode nos avisar?

Muitos seres, como, por exemplo, MIGUEL.
Para os muçulmanos, tratar-se-á do Arcanjo GABRIEL.

***

Pergunta: podemos divulgar a sua mensagem?

Da maneira mais ampla possível, na condição de que isso não seja distorcido ou transformado.
As palavras que eu empreguei foram, eu diria, perfeitamente escolhidas.

***

Pergunta: você tem recomendações para cada um de nós?

Não pode ali haver recomendações pessoais sobre um processo coletivo.
Isso tornaria pesado o seu corpo de emoções.

***

Queridos Irmãos e Irmãs, eu lhes agradeço, humilde e fraternalmente, por terem acolhido essas palavras.
Essas palavras são, eu o espero, como um salvo-conduto, como uma Luz no que vem para vocês e que foi

anunciado desde tanto tempo.
Recebam minha saudação fraternal.
Recebam minha Radiância de Amor.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu lhes desejo boas-vindas.
Estou muito feliz por reencontrá-los e vamos poder, como fazemos de hábito, trocar, partilhar e tentar ajudá-los
a encontrar sempre mais Luz.

Então, caros amigos, eu os escuto.

Questão: a que é devida a mudança de vibração da Luz? Ao ozônio?

Isso é devido, essencialmente, à evolução da Luz.
O ozônio nada tem a ver com isso.
Os glóbulos de prana estão se movendo muito mais rapidamente.
Eles estão, também, se você observou, caro amigo, tentando reunir-se em estruturas que nada têm a ver com o
que existia anteriormente.
Se vocês olham bem o prana, vão aperceber-se de que os glóbulos estão reagrupando-se por três ou por seis,
com movimentos muito mais rápidos.
Mas isso é o processo transmutatório que está em curso, isso nada tem a ver com a influência do Sol ao nível
camada de ozônio, mas com o Sol, diretamente, sim, é claro, e, sobretudo, o Sol Central de sua galáxia.

Questão: quais podem ser as consequências de baixos impulsos sexuais?

As consequências são muito fáceis de encontrar: se há diminuição de impulsos sexuais, é que há menos
vontade de servir-se do sexo, isso me parece perfeitamente lógico, absolutamente transcendental, não?
Então, enquanto há sexualidade – a sexualidade pode ser qualificada de divina, efetivamente – há meio, através
da sexualidade, de juntar-se à unidade, há meio de fusão, de algum modo.
Mas, com as energias que lhes chegam agora, de maneira muito mais forte, da quinta dimensão, é importante
compreender que inúmeras coisas que eram seu lote comum na terceira dimensão estão desaparecendo, e é
perfeitamente lógico.

Então, as consequências não são importantes, na condição, obviamente, de que os dois parceiros vão ao
mesmo sentido.

Questão: a ativação das fitas de DNA é global, coletiva ou individualizada?

Então, há dois processos que estão presentes, de maneira conjunta.
Há uma tentativa de elevação vibratória do conjunto de fitas de DNA da humanidade (mas a maior parte
acederá, infelizmente, a apenas uma terceira fita).
Em contrapartida, é evidente que, para os seres despertos que estão em marcha e no caminho para a quinta
dimensão, o número de fitas pode ser ativado até doze.

Então, alguns vão ativar a fita três, a fita quatro, outros, a fita seis, outros, a quase totalidade das fitas.
Há, obviamente, correlação total entre a subida vibratória e a ativação das fitas e, também, modificações
comportamentais que se seguem a isso.
Por exemplo, nós falávamos, há pouco, da parada de funções sexuais, que é diretamente ligada à ativação da
fita doze e da fita onze, também.
Cada fita tem uma função suplementar, ao nível espiritual, mas que faz desaparecer, também, uma função
puramente material.

Retenham, simplesmente, que há certo número de fitas que se ativa.
Retenham que quanto mais a emergência, mais a influência da quinta dimensão fizer-se sentir, mais vocês vão
modificar, de maneira duradoura e definitiva, certo número de comportamentos.
Entre eles figuram as alternâncias vigília/sono, as alternâncias ao nível sexual.
Também, a maneira de comunicar-se será cada vez mais vibratória e não mais pela palavra.
A palavra tende a reduzir-se porque, obviamente, na quinta dimensão, vocês não terão necessidade desse
órgão e é extremamente importante aprender a comunicar-se no silêncio e na vibração e não pela palavra.

Também, não desaparecimento, de momento, mas modificações de regimes alimentares, que passarão por
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Também, não desaparecimento, de momento, mas modificações de regimes alimentares, que passarão por
períodos de flutuação com perda total de apetite ou, ao contrário, aspecto bulímico, enquanto a fita de DNA
oito não for totalmente iniciada.

Então, há, também, modificações em relação ao modo de funcionamento e em relação à sociedade.
Modificações, também, como vocês sabem, da esfera emocional.
Tudo isso são grandes revoluções que sobrevêm no interior dos seres que estão prontos.

Questão: tudo o que você acaba de descrever pode concorrer para a diminuição do corpo astral?

Obviamente.

Questão: a modificação do DNA é a causa ou a consequência disso?

Nenhuma importância, isso acontece de maneira sincrônica.
Por que vocês querem encontrar um processo A, um processo B, um processo C?
Isso não funciona, de modo algum, assim.
Vocês estão em uma interface dimensional, quase todos passaram, quer queiram ou não, à quarta dimensão.
Então, a quinta dimensão não se embaraça com o princípio de causalidade e de linearidade.

Então, se vocês começam a querer refletir em termos de terceira, isso, estritamente, para nada serve.
Os mecanismos de compreensão devem apagar-se diante da vivência.
Eu lhes dou os elementos sobre os quais apoiarem sua vivência, mas é tudo.

Questão: o desaparecimento do corpo astral vai mudar a atividade onírica do homem?

Obviamente, porque os sonhos subirão, de imediato, muito mais alto.
Não haverá a maior parte dos sonhos que serão a revivência de seus dias, as apreensões, as preocupações,
os medos que vocês viveram ou que são projeções noturnas de seus medos do dia, uma vez que não haverá
mais medos.

Questão: Jean pergunta: por que aqueles que atingiram dimensões mais elevadas ajudam-nos?

Aí está uma boa questão.
Aqueles que vêm ajudá-los vêm ajudá-los porque vocês são outra parte deles mesmos e vocês sabem,
efetivamente, vocês ouviram isso muitas vezes: vocês são unitários.
Por que querer crer que eles vêm ajudá-los em troca de algo?
A única troca que há é que tudo é unidade.
A dicotomia, a separação não existe.
Eles são obrigados a ajudá-los porque, ajudando a vocês, eles se ajudam a eles mesmos.

Questão: outras partes de nós mesmos evoluem em outras dimensões?

Não para o ser humano, enquanto vocês estão na terceira dimensão.
Isso é possível em mundos multidimensionais acima da terceira dimensão.
Alguns seres têm a possibilidade, por um termo um pouco bárbaro que se chama a dicotomia de alma, de ter a
impressão de estar nesse mundo e, também, em outro mundo, mas é longe de ser a maioria dos casos
porque, para ser multidimensional, é preciso fazer desaparecer a terceira dimensão.

Questão: assim que se tiver atingido a quinta dimensão, haverá reunificação de todas essas partes?

Eu acabo de dizer que não.
Não há multidimensionalidade na terceira.
Quando vocês passarem à quinta, terão a possibilidade, alguns, de revelar estados dimensionais.
Não para todo mundo.

Questão: a que corresponde a quarta dimensão?

É um estado intermediário.
É como se eu lhes falasse de segunda dimensão.
Seu corpo está na segunda dimensão vibratória, mas vocês não estão conscientes dessa segunda.
Não é um espaço de vida que se revela, é um apoio de vida.
Quando vocês estiverem na quinta dimensão, terão um corpo que estará na quarta dimensão.

Questão: Florence pergunta o que você pensa de uma embarcação de Luz que estacionaria em torno
da Terra com o Comandante Ashtar, Sananda e Saint Germain?

Primeiro: não há embarcação que estacione no espaço.
Não há qualquer razão para estar no espaço, quando elas podem estar no Intraterra.
Isso, para a primeira coisa.



Então, há muitas embarcações, de diferentes origens, que se têm prontas a intervir, mas ter-se pronta a intervir
não quer dizer fazer uma viagem intergaláctica, não é?
Isso quer dizer, simplesmente, devido aos respectivos planetas de origem, passar pelas portas
multidimensionais, diretamente, do mundo delas ao seu mundo, no momento oportuno.

Então, não há qualquer razão para ter um antropomorfismo que lhes diga «elas estão aí, ao redor do planeta, a
rodar, a esperar o bom momento».
Para nada serve imaginar que elas estão aí.
Elas vêm quando quiserem, de maneira instantânea, pelas portas dimensionais.

Então, agora, é o que Jesus, Jesus Cristo, Sananda...?
Eu disse que pouco importa quem está nas embarcações.
Então, querer reagrupá-los e pelo Comando Ashtar, comandante da frota intergaláctica, acoplada com
Intraterrestres, Extraterrestres e Saint Germain, e esses e aqueles...
Isso não tem qualquer espécie de importância, antropomorfizar o que não tem razão de ser.
Então, é verdade que é muito mais bonito ver três pessoas chegarem ao mesmo tempo, muito mais agradável.

Questão: são eles que vão nos ajudar a ascensionar?

Absolutamente não.
O papel deles é o de recolher aqueles que já tiverem ascensionado.
Haverá seres que estacionarão no Intraterra; haverá seres que estacionarão nas embarcações.
Haverá seres que estacionarão em alguns lugares precisos do planeta.
Muitas coisas são possíveis nesse nível.
Isso será função de papéis precisos que são e serão atribuídos, isso depende.

Questão: seres da quinta dimensão podem ajudar um terapeuta?

Há uma única condição, cara amiga: o ser humano deve servir de médium entre as ferramentas de terceira
dimensão e a energia de quinta dimensão.
Ora, não basta dizer «eu chamo a quinta» para que a quinta esteja aí.
Não basta fazer oração ou invocação para que a quinta esteja aí.

Então, há técnicas que permitem criar como, por exemplo, os vórtices ligados aos cristais, uma comunicação
entre a terceira e a quinta.
Mas, para recorrer à quinta, necessita de ter, já, ativado o corpo de Luz.
Ativar o corpo de Luz necessita de ter recebido o Espírito Santo, necessita de ter subido o Kundalini,
necessita de ter reativado os cinco novos corpos, necessita de ter reunificado tudo isso no corpo de cristal, e
isso se traduz por certo número de sintomas precisos como os siddhis, os poderes da alma, como os
zumbidos nos ouvidos, que correspondem à ativação da alma e do Espírito.
Não pode haver acesso aos mundos espirituais sem ter ativado tudo isso, sem ter uma livre circulação entre os
diferentes canais que vocês têm visto, eu creio, nesse lugar que vocês estão.

É importante compreender que é preciso diferenciar a experiência que permite contatar isso da instalação
definitiva das energias.
Então, independentemente de manifestações energéticas extremamente precisas que se manifestam nessas
condições há, sobretudo, modificações de vida que sobrevêm, dentre as quais, vai-se observar certo número
de modificações essenciais das quais alguns de vocês falaram: desinteresse emocional das coisas da vida,
atração para a divindade, não preocupação pelo que fazia a vida anteriormente.
Há uma transmutação extremamente importante.

Não se pode recorrer, assim, às energias de quinta, porque se decide.
Há, necessariamente, uma transformação profunda, irremediável de circuitos energéticos, de estruturas físicas
e, sobretudo, de comportamentos.
Sem isso, são apenas apelos a egrégoras, ou seja, o que vocês chamam o astral.

Então, aceder à quinta necessita, já, de uma transformação importante da vida.
Os seres que conectam a quinta e que se servem da quinta, de maneira consciente e lúcida, são seres cuja
vida mudou, profundamente, de um dia para o outro.
São seres que modificaram atividades profissionais, afetivas, relacionais, comportamentais, sociais.

O acesso à quinta não é como o acesso à invocação, a uma egrégora.
É uma transformação duradoura da pessoa.
É preciso estar vigilante para não enganar-se.
Não é porque se diz isso que ali se está.
Não é porque se sente isso que ali se está.
Não é porque se acelera isso que ali se está.
É um engajamento total, que induz certo número de modificações duradouras.
E se os sintomas que correspondem a essa transformação não estão presentes, isso quer dizer que, de algum



modo, não há real acesso à quinta dimensão.

O acesso aos desencarnados, por exemplo, não é uma prova de um acesso à quinta.
Geralmente, são seres que têm acesso, pela experiência particular que viveram, à abertura de um canal preciso
que permite contatar isso.
Do mesmo modo, há pessoas que são médiuns, que fazem a vidência, que veem as coisas para as pessoas.
Não é por isso que eles têm acesso à quinta.

A quinta são os mundos espirituais.
Isso nada tem a ver com o que existe sobre esta Terra há milhares de anos, em que houve médiuns, místicos.
O acesso à quinta confere outra coisa que não todos esses fenômenos.
O acesso à quinta dimensão confere o que se chama a mestria, e é outra coisa do que ostentar manifestações
ou energias ou vidências ou visões ou sentires ou acessos às vidas passadas e tudo isso.

Questão: o ano 2012 dos calendários mayas foi visto em vidência por eles?

Não era uma vidência.
Eram fatos astrológicos e astronômicos, unicamente.
É, também, o que eu creio que eles chamavam o advento do sexto sol, ou seja, outro paradigma, outro nível de
vibração e de consciência.

Questão: a medicina chinesa é ligada à quinta dimensão?

Era um conhecimento transmitido por alguns Atlantes que, no momento da destruição de Atlântida, viajaram à
China para explicar ao povo chinês os circuitos de energia.
Mas é um conhecimento específico da terceira dimensão que lhes ocultaram hoje, mas não era um acesso à
quinta dimensão.
São níveis de terceira que lhes são, para a maior parte, escondidos.

Os últimos a terem tido acesso à quinta dimensão, a título coletivo, não foram os chineses, foi a casta de
grandes sacerdotes Atlantes, que tinham o meio de subir às esferas saturnianas para adivinhar, forjar o futuro.
Depois, houve alguns seres, alguns Mestre que acederam à quinta dimensão na vida deles, mas não a título
coletivo.

Questão: o que é da Ayurveda?

A Ayurveda é um processo um pouco específico, porque o conhecimento não foi transmitido pelos sacerdotes
atlantes, mas por civilizações extraterrestres.
Vocês sabem, no momento em que Atlântida foi irremediavelmente perdida, inúmeros sacerdotes atlantes
foram a países para aportar uma forma de fragmentos de conhecimentos, mas, também, extraterrestres vieram
para ensinar algumas partes desse planeta.

No que concerne à Índia e, em especial, tudo o que concerne a Krishna e a Bagadavah Gita, isso corresponde
a extraterrestres de origem Pleiadiana.

Questão: hoje, essas duas abordagens são-nos, ainda, úteis?

Sim, nos setores médicos, em relação ao que vocês são, mas não se esqueçam, jamais, como eu dizia no
preâmbulo, quando de minha chegada, de que vocês estão, agora, maduros, para compreender que a doença
não existe, que é uma criação de seu mental.
Se vocês querem aceder à quinta, devem preparar-se para admitir que tudo o que vocês sofrem é ilusão.

Questão: aqueles que conseguem fazer desaparecer algumas doenças já estão na quinta dimensão?

Oh, de modo algum.
Houve grandes taumaturgos que foram capazes de fazer desaparecer, espontaneamente, doenças, em todos
os tempos.
Eles utilizam a transmutação da matéria por uma fé total.

Então, caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção, eu lhes desejo um muito bom caminho e desejo
reencontrá-los em breve.
Eu os abraço e envio-lhes todo o meu amor.
__________________
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/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem-vindos a vocês, nesse espaço, queridos filhos.
Eu vim, neste período tão importante, para exortá-los a conservar, além das aparências, a fé a mais importante,
a fé a mais total em sua Divindade, em sua Unidade e em sua esperança.

Bem amados filhos de Luz, o período que vem para vocês é um período de revelação extremamente intenso,
um período no qual a Luz virá infusionar, em suas almas e em seus corações, um despertar de consciência
como jamais vocês viveram a título coletivo sobre esta Terra.
Caberá a vocês, nos dias que vêm e nas semanas que vêm, permanecer centrado, alinhado, desperto, para
recolher, em seus corações, a totalidade da efusão do Espírito que vem para vocês, para alinhar em vocês sua
Divindade, para despertar em vocês sua multidimensionalidade.

Eu gostaria, sobretudo, de transmitir-lhes minha bênção e, sobretudo, permitir-lhes manter sua fé ao nível o
mais importante.
Não se deixem desestabilizar pelos ruídos exteriores, o importante é sua certeza interior de Divindade, sua
certeza interior de Unidade, sua certeza interior de multidimensionalidade.

Queridos filhos, eu lhes pedi, vigorosamente, meu coração de mãe pede-lhes, vigorosamente, para
permanecerem centrados, não interessar-se por ruídos exteriores e eventos exteriores.
Só conta sua certeza de sua Divindade, só conta, neste período abençoado que vem para vocês, eu repito, em
muito pouco tempo, reter em vocês a totalidade de energias do despertar, a totalidade de energias do amor, a
totalidade de energias de transformação, para que seu templo interior esteja pronto, para que sua Unidade seja
realizada, para que sua transcendência seja assegurada.

Pouco importam os ruídos exteriores, quaisquer que sejam, apenas permanecerá sua fé, apenas permanecerá
seu amor, apenas permanecerá o que vocês são, realmente.

É-lhes pedido, vigorosamente, meu coração pede-lhes, o conjunto de seres que acompanham seu caminho
pede-lhes para permanecerem com o olhar e uma vigilância voltados para seu ser interior, para sua dimensão
espiritual que, sozinha, é capaz de assegurar sua transcendência, que, sozinha, é capaz de ajudá-los, além das
aparências, a manter a capacidade do amor, a manter a capacidade de sua Divindade e da esperança.

Minha presença, queridos filhos, neste instante e em diversos lugares, é destinada, unicamente, a isso: atrair
sua consciência sobre o fato de que seu amor, o amor que vocês são, a transcendência que vocês são é a
única saída, a única esperança de sua evolução.
Não cabe mais voltar seus olhares ao que acontece no exterior.
O importante é o que acontece em seus corações, o importante é que vocês sejam capazes de recolher, de
acolher a totalidade de efusão de Luz que vem para vocês.

Não se esqueçam, jamais, de que, quaisquer que sejam as dúvidas que poderiam assaltar sua Divindade,
todos os seres que os acompanham, mesmo aqueles que vocês não veem, que não percebem, que não
sentem, de momento, estarão, mais do que nunca, aí, rodearão vocês, amarão vocês, assistindo-os nesse
processo de elevação tão importante, nesse processo de transformação que deve assegurar a perenidade de
suas escolhas, que deve assegurar a perenidade de sua Divindade.

Além das próprias circunstâncias de suas escolhas, cabe-lhes, doravante, mais do que nunca, estarem
confiantes.
Então, queridos filhos, vou dizer-lhes: tenham confiança, deixem irradiar de vocês a Divindade, a Unidade, a Luz
que vocês são, porque ninguém pode roubar-lhes o que vocês são, porque nenhum evento exterior pode vir
manchar o amor que vocês são.

Não é mais tempo, agora, de procurar alhures que não no interior de si uma solução para os problemas dessa
vida nessa dimensão.
É-lhes pedido para dirigir-se para sua interioridade, para sua Divindade, abandonar tudo o que não é essa
Divindade, para recolher e acolher a totalidade da efusão do Espírito Santo, se tal é a palavra que vocês
querem dar a essa Luz espiritual que vem para vocês.
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Caberá a vocês recolher os frutos de sua fé, de sua esperança e de seu amor durante este período, para fazer
crescer, em vocês, a chama de sua eternidade, a chama de sua Divindade e afirmar sua solidez interior, para
deixar transparecer o que vocês são, para poder abordar as etapas que vêm para vocês com um máximo de
serenidade, um máximo de solidez e, obviamente, um máximo de amor.

Queridos filhos, eu os convido a ir para sua cura, a cura não é uma vã palavra, a doença faz parte de sua
encarnação.
Ora, as novas encarnações que lhes são propostas, os novos modos de multidimensionalidade não podem
deixar o lugar para a sombra, não podem deixar o lugar para doenças, quaisquer que sejam.
Assim, eu estou, de todo coração, com vocês, neste período, estejam certos disso.
Cabe-lhes abrir seu coração, abrir seu ouvido, abrir seu discernimento interior à minha presença, para recolher
em vocês a potência da energia da mãe.

Eu virei, durante este período, preparar seus corações, preparar sua Unidade, preparar seu acolhimento à Luz
de meu Filho.

Aí está, queridas almas, o que eu queria dizer-lhes.
Cabe-lhes permanecer serenos, permanecer amorosos e, obviamente, a paz e a serenidade encontram-se
apenas em vocês, em seu ser apaziguado, em seu ser realizado, em seu ser que assume a Divindade que
vocês são.

Então, queridos filhos, sejam abençoados, e eu permanecerei esta noite com vocês, durante os procedimentos
de reajustes que lhes permitirão avançar para mais Luz, para menos sintomas inerentes a essa encarnação, a
essas encarnações que os escravizaram ao mundo da matéria.
Mundo da matéria que deve, ele também, seguir sua transformação para a Luz, para seu alívio, para sua
elevação e sua transcendência, e que vocês devem acompanhar, queridos filhos.

Eu não venho anunciar, com isso, um fim qualquer, mas, efetivamente, um despertar para a Luz, mas,
efetivamente, uma transformação que vai abrir seus olhos, que vai permitir-lhes, ao fim desse período do mês
de Maria, como ele foi chamado, ver claramente, discernir, em toda humildade, em todo amor e em toda
unidade, a realidade de quem vocês são, a realidade que os cerca, a realidade do mundo que vocês criam.

Sejam abençoados, queridos filhos.
Eu apenas posso permitir-me assisti-los através do caminho pessoal que é o seu, eu venho apenas para ajudá-
los a elevar seus pensamentos para a Luz.
Assim, eu permanecerei entre vocês esta noite, para completar a bênção que eu lhes aporto, através desse
trabalho tão potente de cura que é elevação da alma, elevação do corpo, elevação do espírito, reunificação do
corpo, da alma e do espírito na Divindade, na Luz da Unidade que vocês são, de toda a eternidade.

Paz a vocês, queridos filhos, paz a vocês, queridas almas, sejam abençoados, sejam amados, amem-se, como
eu os amo.
Paz a vocês.
Eu lhes digo até muito em breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse lugar, e eu lhes aporto, agora e já,
toda a minha bênção, todo o meu amor.
Então, obviamente, abrimos os debates, como vocês dizem.

Questão: as energias parecem ser muito específicas, nesse momento?

Perfeitamente.
A necessidade de ir dormir, de ir repousar, de repente, a energia que desce e que sobe.
Período, também, de instabilidade na cabeça, que faz com que não se saiba se se está em seu lugar.
Isso corresponde, perfeitamente, ao plano de transformação dos elementos que está vindo.
Os corpos físicos estão submetidos a intensos bombardeios eletrônicos, que implicam reajustes
extremamente severos e subidas na vibração, por vezes, extremamente difíceis a ir até o fim.
Mas o mais importante está para vir.

O germânio permitirá moderar a amplitude das variações energéticas.
O trabalho o mais específico, como vocês vão, antes de tudo, aperceber-se, é evitar desfocar-se.
Desfocar, isso quer dizer, em especial, entrar na emoção, nas cóleras, nas irritabilidades, nas tristezas, nas
depressões, mesmo.
Tudo isso deve ser evitado, porque é preciso permanecer, ao máximo, alinhado no interior de si, para suportar
os fluxos eletrônicos e fotônicos que chegam.
O fluxo fotônico corresponde à emergência do Sistema Solar sob a influência do cinturão de fótons.
O cinturão de fótons no qual vocês começaram a entrar há algumas semanas e que vai encontrar-se em seu
máximo durante o período que vai de 2 a 22 de maio.
Vocês vão viver, aproximadamente três semanas, um bombardeamento energético sem precedente.

Vocês não podem proteger-se.
Mesmo se vocês estejam sob a terra, o bombardeamento chega, de qualquer forma.
Não é como as energias do Sol.
Obviamente, a retransmissão é tomada pelo Sol, mas os bombardeamentos de fótons não são, unicamente,
ligados aos raios X, aos raios solares, aos raios ultravioletas ou às modificações da magnetosfera terrestre,
mas são ligados, também, aos fluxos fotônicos que chegam do Sol Central.

Isso será percebido, também, ao nível físico.
Isso provoca certo número de sintomas como fadiga, dores de cabeça, dores no ventre, mesmo para aqueles
que não estão, entre aspas, como vocês dizem, ainda, abertos.
Obviamente, a maior parte dos seres humanos dá-se conta de que acontecem coisas, eu diria, não habituais.

Questão: o que se pode fazer para acompanhar o melhor possível isso?

O mais importante, eu vou resumir, ainda uma vez: vocês entram em um processo que sobrevém apenas a
cada vinte e cinco mil anos sobre este planeta.
Esse processo é extremamente perturbador e, ao mesmo tempo, transformador.
A única coisa à qual vocês têm que vigiar é permanecer centrados, permanecer alinhados, não pensar em raiva,
não pensar em desagrados.
Vocês têm interesse em permanecer, o mais possível, na neutralidade benevolente do coração e alinhados
para receber essas energias.

Não é mais tempo de preocupar-se com pequenas questões que estão à esquerda ou à direita.
Isso, se quiserem, está em segundo plano.
Nós veremos isso quando o cinturão fotônico estiver aí.
É um período extremamente importante, eu repito.

Questão: a oração pode ajudar ou outra coisa?

O mais simples é permanecer alinhado no coração de si.
Se, para você, é mais simples orando, então, faça-o.
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Se, para outro, é permanecer na calma em seu leito, lendo um livro, então, faça-o.
Se, para outro, é cantar Aves Maria, então, que ele faça.
Cada um deve encontrar o que é capaz de propiciar-lhe esse estado de alinhamento.
Para outros, será passear na natureza.
Para outro, será nada fazer etc. etc.
Não há técnica precisa para todo mundo.

Questão: por que cada vez mais pessoas têm problemas de memória?

Os problemas de memória são ligados, também, às energias de transformação que estão presentes.
A memória imediata pode, por vezes, desaparecer, mas é para despertar outras memórias.
Há várias memórias.
Aquela de vidas passadas é armazenada no coração é o átomo/embrião espiritual, que contem a faixa de
vídeo, eu diria, de todas as suas vidas.
Há, também, uma memória da vida corrente, ela é armazenada de maneira magnética, na escala do cérebro
magnético, se se pode dizer, que é exterior ao cérebro que vocês conhecem.
Mas há várias memórias.
A memória da vida de todos os dias é aquela que é afetada, nesse momento mesmo, pelos bombardeamentos
energéticos que vocês recebem.

Questão: como funcionam as outras memórias?

É extremamente complicado explicar, porque é um átomo/embrião multidimensional, que é situado ao nível do
coração, que funciona um pouquinho no princípio do holograma visual.

Cada um dos pontos do átomo/embrião contém a totalidade dos outros.
É uma memória multidimensional, que é diferentemente mais complexa do que a memória magnética de sua
encarnação.
Em contrapartida, esse átomo/embrião apenas se revelará quando de algumas fases iniciáticas que alguns
podem ter vivido e que os outros viverão apenas no momento de processos ascensionais, no momento em
que o conjunto da memória de vidas passadas revela-se, ou seja, no momento de acesso á
multidimensionalidade, de fato.

Então há, efetivamente, um balanço entre a memória magnética e a memória espiritual.
E a memória magnética dessa vida diminui, para deixar o lugar, no momento da ascensão do corpo espiritual,
para que ela venha ocupar a memória magnética, é claro.

Questão: é verdade que, no momento da morte, reveem-se todas as vidas passadas?

Não, o que volta à memória, no momento da morte, é tudo o que, na memória magnética, no momento preciso,
vai passar à memória espiritual.
Ora, a vida passa do corpo físico ao corpo etéreo e, no momento da transferência total ao corpo etéreo, no
momento em que a memória magnética dissolve-se na memória espiritual, a alma tem consciência da
revivência de sua vida.
Não, assim, como um filme sem interesse, mas os eventos os mais importantes que poderiam estender-se em
uma faixa de vídeo que duraria milhares de horas é vivida, devido à passagem interdimensionalidade, em
alguns milissegundos.

Poder-se-ia dizer que é uma viagem no tempo, uma viagem no espaço.
Mas, sobretudo, poder-se-ia dizer uma viagem na interioridade, porque o tempo é uma manifestação exterior,
porque vocês vivem no exterior da vida, no exterior de um planeta.

Vocês estão, portanto, em um processo linear de tempo, que não corresponde à verdadeira vida, uma vez que,
quando vocês penetram na interioridade, o tempo não existe mais, é claro.

Questão: os desencarnados podem intervir em nosso mundo?

Há missões que foram atribuídas por vontade espiritual, em alguns casos, ou seja, uma alma não subiria aos
planos espirituais, mas permaneceria nos planos intermediários e poderia manifestar-se em diferentes
momentos oportunos, para algumas circunstâncias precisas.

Questão: o corpo astral dissolve-se, nesse momento?

O corpo astral dissolve-se.
A memória cármica individual resolve-se no corpo cármico planetário, para aqueles que o aceitam.

Questão: como superar o que nos incomoda em nossos comportamentos?

É, simplesmente, superar o ego.
Tudo o que os incomoda, hoje, tanto uns como os outros, seja ao nível família, seja ao nível relação, ao nível



trabalho são, sempre, manifestações de ego que permanecem, uma vez que o carma dissolve-se.
O único elemento de resistência é o ego.

Questão: e como fazer, então?

Alinhar-se na Luz.
Nós já falamos disso.
Quanto mais vocês estiverem centrados, mais estiverem alinhados com o que vocês são, menos estarão
sensíveis a essas manifestações do ego.

Questão: Miguel intervém muito, nesse momento; basta, unicamente, recorrer a ele?

Perfeitamente.
O Arcanjo Miguel é aquele que intervém ao nível elementar, sobretudo do ar e do fogo.
É ele que purifica, nesse momento, o corpo astral planetário, o carma planetário.
É ele que é responsável pelo agenciamento dos elementos.
É ele que vigia pelo bom processo de purificação e de elevação ao nível planetário, mas, também, obviamente,
ao nível individual.
Então, é uma das esferas de Luz que vocês podem, naturalmente, chamar, orar, invocar ou evocar.

Questão: ele continua seu papel de proteção?

É o mesmo.
Para purificar o mais rapidamente seu ego.

Vou apresentar-lhes toda a minha bênção, todo o meu amor.
Então, eu lhes digo até muito em breve e bom caminho.
Até breve.
_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
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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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Eu os saúdo e os abençoo, queridos Filhos, queridos Irmãos na humanidade.
Eu venho a vocês a fim de apaziguar, a fim de abençoar sua Divindade, sua Unidade e seu caminho da

Verdade, neste espaço sagrado da sua Terra, em seu espaço sagrado que é aquele de um momento tão
aguardado do seu planeta.

Bem amados Irmãos, bem amados Filhos, eu os saúdo, eu que toquei esta Terra há dois mil anos, eu que
sacrifiquei minha encarnação a fim de permitir a este planeta elevar-se para sua sacralidade.

Eu venho a vocês, hoje, neste momento abençoado, neste momento imediatamente anterior a um período
importante deste planeta.

Na realidade, dentro de alguns dias vocês irão viver e experimentar a totalidade da descida do Espírito, em
seus corpos, em suas mentes, em suas almas, a fim de preparar um fenômeno descrito por vários médiuns,

vários iluminados sobre este planeta, desde agora mais de vinte anos.
Esse processo que muitos chamaram de Ascensão é um processo que se aplica durante este ano tão

especial.

***

Cabe a vocês, hoje, mais do que nunca, encontrar sua Unidade, encontrar sua Unidade fundamental a fim de
permitir ao seu ser, em sua totalidade, preparar o fenômeno ascensional que vocês irão viver durante este

período abençoado e tão caro do Natal deste ano.
De fato, o Pai, em sua misericórdia, vai mudar com sua mão, com seu Sopro, com seu Espírito, as posições

dos planetas ao redor do Sol.
Vocês irão viver momentos inéditos, vocês irão viver momentos de grande influência ao nível do coração,
momentos de reconciliação, digamos, que vão permitir-lhes reintegrar sua Unidade primeira, reintegrar sua

conexão com a Fonte, sua conexão com o Pai e sua reconexão, evidentemente, com si mesmo.
Queridos Filhos, uma grande divulgação, uma grande apresentação deverá ser feita com estas palavras que eu

anuncio a vocês neste dia que antecede o dia de Pentecostes.

***

Cabe a vocês irradiar.
Cabe a vocês, hoje, mais do que nunca, esforçar-se para reencontrar sua Divindade, a fim de permitir à

totalidade do seu ser escapar aos condicionamentos que foram os seus, desde agora milhares e milhares de
anos.

Cabe a vocês desvencilhar-se de tudo o que impede de ir à sua Divindade, de tudo o que é resistência em
torno da Unidade.

Não vejam nos eventos exteriores, qualquer que seja a duração desses eventos, algo que seja duradouro, no
interior de vocês.

Quanto menos houver resistências, mais o caminho será fácil, mais será fácil para vocês passar o buraco da
agulha se vocês se desvencilharem do que não é vocês, se vocês de desvencilharem do que é obstáculo à

sua Divindade.
Não cabe mais a vocês sofrer, não cabe mais resistir à sua Divindade.

Através do seu ego, através da sua personalidade, vocês construíram, gradualmente e à medida de suas vidas,
uma série de obstáculos à Divindade.
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Em alguma parte, em sua Essência, permaneceu, em um canto, a promessa do retorno à Unidade.
O dia do retorno à Unidade se aproxima a grandes passos agora, estejam certos.

***

Cabe a mim, neste dia abençoado, anunciar-lhes o retorno à Unidade, cabe a mim, neste dia abençoado,
reforçá-los em sua Divindade, reforçá-los em sua essencialidade.

É inegável que o esforço a fazer é não resistir, que o esforço a fazer é acolher de braços abertos a Divindade
que chega para vocês, é festejar isso como reencontros, como um filho que reencontraria seu pai depois de ter

experimentado uma série de coisas, muito longe de casa.
O momento do retorno ao lar, agora, chegou.

Nesses tempos reduzidos que lhes resta agora a cumprir, é-lhes pedido, com insistência, para percorrer uma
ligeireza de caminho no interior do seu ser, qualquer que seja a gravidade do seu exterior.

Na realidade, a Terra, neste período de sacralização, abriga seres humanos que recusam, a maioria,
infelizmente, esta sacralização.

Cabe a vocês iluminar seus Irmãos na humanidade.
Cabe a vocês irradiar este Amor que os habita, irradiar a Divindade que será sua nos próximos dias, a fim de

que um máximo de seus Irmãos e Irmãs possa aceder a esta Dimensão nova que estará aí, sem dúvida, no fim
deste ano.

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu estou com vocês por toda Eternidade, eu estou no seu coração,
eu estou em suas células, eu estou no seu Espírito porque este é o meu destino e este é, também, o seu

destino.

***

Nesses dias abençoados, cabe a vocês desengajar-se de tudo o que não é vocês, da ilusão da sua
personalidade, desengajar-se, também, das doenças que os atravancam, que os impedem de aceder à total

luminescência do ser que vocês são.
A doença não tem mais andamento, a doença não existe mais para aqueles que olham o Pai direto nos olhos.
Aqueles que acolhem a minha Presença em seu ser não podem mais apresentar esta ilusão da sombra e da

doença.
É de sua responsabilidade, hoje, atenuar seus sofrimentos, estreitando sua personalidade.

É de sua responsabilidade, hoje, encontrar o caminho da Unidade e deixar fusionar em vocês a Luz do Espírito,
aquela que lhes permite, estejam certos, ser, um a um, chamados em meio à Luz e acompanhar essa

maravilhosa embarcação que é a sua Terra, que é a nossa Terra, para um futuro glorioso, para um futuro
radiante onde a sombra não existe mais, onde a divisão não existe mais, onde tudo é apenas Alegria, onde tudo

é apenas beleza, onde tudo é apenas transparência e impermanência.

***

Queridos Filhos, eu lhes prometo que nesses tempos abençoados, a hora da libertação do sofrimento, enfim,
soou.

Ele se apaga a grandes passos na condição de que vocês nada façam para retê-lo, na condição de que vocês
abram, totalmente, o seu coração e o seu Espírito para a totalidade da Divindade que vocês são.

Convém, nisso, abandonar os jogos estéreis da divisão, do olhar lançado com depreciação uns sobre os
outros, do olhar lançado sobre os outros sem Amor, que tem sido o de vocês em sua experiência de vida de 3ª

Dimensão e que convém, hoje, superar totalmente, à Luz da Divindade, à Luz da Unidade.
É extremamente importante, hoje, divulgarem essas palavras, meus Filhos.

A Luz se revela neste final de ano.
A Luz total não permite mais que a sombra venha macular seus corpos, venha macular a Terra.

Um mundo de Luz sem fim é-lhes prometido, um mundo de Luz sem divisão é-lhes, assim, acessível.
Cabe a vocês irradiar esta promessa que eu faço a vocês, neste dia, para transmitir, a todo ser que vocês

atraírem, pelo silêncio, pelo olhar, pela palavra, pelo contato ou pelo pensamento, esta energia da Divindade
que está chegando, esta energia da Divindade que não encontra mais resistência, esta energia da Divindade

que se instala na perenidade, esta energia da Divindade que é Luz eterna, Luz criadora, Luz que vocês chamam
de 5ª Dimensão.

***



Esta 5ª Dimensão tão aguardada por alguns, tão temida por outros, chega a vocês em uma escala que ninguém
pode infringir, que ninguém pode eliminar, que ninguém pode remover.

Assim decidiu o Pai para o bem-estar da sua humanidade, para o bem-estar da vida, para o bem-estar da Luz,
para o bem-estar da Divindade, e para acessar todos esses parâmetros em uma outra dimensão, em uma

dimensão elevada onde a sombra, eu repito, não tem mais lugar.
Queridos Filhos, como eu dizia durante a minha vida, vão anunciar a boa nova: a sacralização do planeta e dos
seres que a desejarem foi traçada para uma data que não pode ser alterada, para uma data que foi fixada

porque tal é a vontade do Pai.
Pertence a vocês, doravante, durante os tempos que os separam desta Ascensão, desligar-se, ainda uma vez,

de tudo o que não é vocês: das suas sombras, das suas doenças, dos seus apegos.
Convêm a vocês reencontrarem-se vocês mesmos, frente a vocês mesmos, frente à Luz que vocês são.
Vocês são Luz desde toda a Eternidade e vocês irão revelar, em vocês, esta Luz que a experiência da

encarnação afastou de vocês.
Queridos Filhos, anunciem a palavra e, sobretudo, irradiem, irradiem isso ao redor de vocês.

***

Que a Paz esteja com vocês, queridos Filhos, sejam Luz, sejam Unidade.
Eu transmito a minha Paz a vocês.

Sejam os embaixadores da minha Paz, sejam os embaixadores do meu Amor, sejam a Paz, se vocês bem o
quiserem.

No que se refere a esse processo que eu lhes anunciei neste dia abençoado, eu quero muito prosseguir, se
suas perguntas forem referentes a esse processo.

***

Pergunta: poderia nos falar dos agrupamentos, das reuniões e do período dos ‘3 dias’?

Os períodos de agrupamento ocorrerão depois deste período ascensional, depois dessa grande tribulação.
Os ‘3 dias’ correspondem, presumivelmente, a este período ascensional de mudança de localização planetária.

Isso ocorre.
Vocês terão mais informações, como isso já foi dito em várias ocasiões, por muitas entidades de Luz sobre

este planeta.
Minha Mãe irá se dirigir a vocês, a cada um de vocês, pessoalmente, para dizer-lhes: “mantenham-se prontos, a

hora do Senhor está aí”.
Vocês serão notificados, individual, pessoal e coletivamente, pela minha Mãe, setenta e duas horas antes do

período.

***

Pergunta: o que será conveniente fazer durante esses ‘3 dias’?

Isso será revelado naquele momento.
A coisa mais importante não é se projetar nesses ‘3 dias’, não é se projetar nesse basculamento importante,

mas preparar este evento da mesma maneira que se prepara um aniversário, uma data importante, muito tempo
antes, certificando-se de que a festa seja perfeita.

Para isso, convém fazer a limpeza no interior de vocês, tratar do que não foi resolvido.

 Quais são os apegos que ainda animam sua alma?
Quais são os medos que ainda animam sua alma?

E encontrar os meios, através da certeza da Luz, através da certeza do meu Amor e daquele do Pai, da sua
Divindade.

Gradualmente e à medida que vocês acolherem sua Divindade, e somente isso, o trabalho das últimas
resistências far-se-á.

***

Pergunta: seremos ajudados pelos nossos Irmãos da Intraterra e da Extraterra?



Evidentemente.
Vários acontecimentos vão ocorrer.

Anunciamos para vocês a presença dos seus Irmãos do espaço e da Intraterra.
Esta revelação será feita de maneira abrupta durante seu verão (inverno, no hemisfério sul).

Vários fenômenos serão vistos, ouvidos e claramente identificados.

***

Pergunta: a oração é essencial?

Para aqueles que creem na oração, a oração do coração é essencial.
Mas quando eu falo de alinhamento e de olhar para o interior é já um ato de oração, evidentemente.

Se vocês têm necessidade de colocar palavras para voltar seu olhar para o interior, sua Essência para a
interioridade, então empreguem as palavras, quaisquer que sejam, qualquer que seja o idioma.

O importante é o processo da consciência que se volta para a interioridade, para as modificações que estão
prestes a chegar a seus seres, para esta elevação vibratória das suas células, dos seus átomos.

Somente isso deve estar no primeiro plano da sua evolução.

***

Pergunta: alguns já ascensionaram?

O fenômeno ascensional, querida alma, é um processo que alguns de vocês não podem se aproximar.
Trata-se do que poderíamos denominar, de algum modo, uma “pequena morte”, como o processo que

antecede o fenômeno que vocês chamam de “saída fora do corpo” onde todas as referências se embaralham,
onde o exterior não existe mais, onde uma intensa sensação de aspiração ocorre e onde alguma coisa sai de

alguma coisa, comparável, efetivamente, ao processo de ascensão, mas acompanhado, não de um medo, mas
de uma grande Alegria, de uma explosão da Luz, de uma intensa radiação.
Isso não corresponde a processos que vocês puderam, já, experimentar.

É um processo extremamente novo que se refere, para a maioria dos seres humanos encarnados, a um
processo que jamais foi vivenciado.

Eu especifico que esse processo é perfeitamente natural, a partir do momento em que vocês tiverem limpado
seu interior.

A partir do momento em que não há mais resistências, a partir do momento em que há a certeza da sua
Divindade, da sua Unidade fundamental, não pode ali haver medo.

Apenas pode haver abertura, aceitação e ascensão.

***

Pergunta: você pode nos ajudar a superar esses medos e esses apegos?

O trabalho que deve ser feito é um trabalho pessoal interior.
Evidentemente, vocês serão ajudados pela elevação vibratória que já está aí.
Evidentemente, é-lhes concedido ter esse olhar interior com mais facilidade.

Isso é uma ajuda constante fornecida pelos Irmãos e Irmãs da Intraterra, mas também da Extraterra.
É importante deixar a vibração invadi-los.

Ela deve se tornar vocês.
Vocês devem se tornar esta vibração, esta Unidade porque é a vibração da Fonte que penetra em vocês, de

hoje em diante.
Não há trabalho no sentido intelectual.

Eu bem disse que se tratava de soltar as resistências.
Que se tratava de aumentar em Luz, de aumentar em vibrações, de aumentar em irradiações.

Nisso, tudo o que vocês doarem aos seus Irmãos e Irmãs ser-lhes-á restituído cem vezes, como eu já havia
anunciado.

Irradiem, doem este Amor, esta Luz e esta vibração, e seu interior iluminar-se-á.
Vocês não têm necessidade de se debruçar sobre seus medos existentes.

Vocês não têm necessidade de analisar intelectualmente quais são as resistências que estão em vocês.



Essas resistências irão desaparecer diante do seu trabalho de Luz.
Então, irradiem, transmitam suas bênçãos pela palavra, pelo silêncio, pelo gesto, pela oração, pela presença,

simplesmente.
Contentem-se em emitir esta vibração cada vez mais e seu interior iluminar-se-á.

***

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu vou, agora, deixá-los e eu peço a vocês, com insistência, para
fazer passar a minha vibração a cada ser, por qualquer meio colocado à sua disposição.

Eu transmito minhas bênçãos a vocês.
Sejam abençoados.

Eu os amo e eu estou com vocês.

************
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Bem, caros amigos, eu estou muito contente por reencontrá-los nesse lugar no qual eu venho regularmente
conversar com vocês, comunicar-me, dar-lhes informações para ajudá-los nesse caminho tão difícil no seu

planeta neste momento.

Então, eu lhes trago o meu Amor, a minha Bênção e eu lhes dou, agora, a palavra.

***

Questão: outros planetas do Sistema Solar são habitados no interior?

Obviamente, existem múltiplos planos vibratórios.
Vocês veem, no seu plano, apenas o plano vibratório da 3ª Dimensão.

Então, as histórias dos sistemas solares são extremamente complexas.
Houve civilizações em muitos planetas deste Sistema Solar, em outros tempos, em outras dimensões, bem

anteriores à sua.
Então há, efetivamente, planetas que são, também, ocupados de maneira vibratória, ou seja, com formas não

encarnadas como as suas, mas com outras dimensões.
Então, vocês não podem perceber esses planos Vibratórios, porque eles não estão situados nos planos

vibratórios em que vocês estão.
Vocês têm a contrapartida física, mas os seres situam-se tanto em planos que vocês chamariam da superfície,

tanto em planos a que vocês chamariam de intraplanetário.
E isso é extremamente comum.

Agora, há, obviamente, sistemas solares que estão na mesma situação que o seu Sistema Solar atual.
Então, sim, os habitantes são muito numerosos, mas não creiam ter que lidar com marcianos.

São planos vibratórios que são habitados, mas esses planos vibratórios que correspondem aos seus planetas
nada mais têm a ver com o que vocês veem, obviamente.

***

Questão: fala-se de «big-bang» para explicar a formação do nosso mundo. O que você pensa disso?

É preciso, efetivamente, compreender que não há um universo, há múltiplos universos, há muitas Moradas na
casa do Pai, há muitas possibilidades de evolução da vida.

Vocês conhecem apenas uma pequena parte da evolução da vida, que passa por um processo que foi iniciado
há extremamente muito tempo agora, que permitiu a experimentação da matéria na qual vocês vivem.

Mas nem todos os processos evolutivos passam por essa fase material, por essa fase de 3ª Dimensão que
vocês experimentam.

Dimensão de sofrimento, dimensão de separação, de divisão, mas, também, de beleza.
Muitos sistemas evoluem e organizam a vida de maneira profundamente diferente daquela que é conhecida ou

daquela que os seus astrofísicos pensam que isso acontece.
Há anti-universos, também, que são imagens invertidas, que são planos dimensionais, mesmo para mim,

totalmente indescritíveis.
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Então é preciso, efetivamente, compreender que jamais houve processo inicial, a não ser em um universo local
ou em uma parte do universo local na qual se pode produzir um fenômeno de explosão que alguns podem
assimilar a um big-bang, mas essa é uma visão extremamente limitada, que corresponde à sua percepção

ligada aos seus cinco sentidos e aos seus modelos mentais matemáticos, mas a vida é infinita.
Não há um modelo que corresponderia a um big-bang, a algo que se expandiria ao infinito para abater-se sobre

si mesmo no fim dos tempos.
Não há fim dos tempos, assim como não há início dos tempos.

De qualquer modo, na maioria dos universos, o tempo não existe e, no entanto, há processo evolutivo fora da
matriz espaço-temporal, tal como vocês a definem.

***

Questão: qual é a relação, no corpo, entre o cristalino e o corpo de cristal que se desenvolve?

Não penso que haja relação formal.
O corpo de cristal é um corpo multidimensional que apresenta várias denominações.

Os tibetanos chamaram-no de Vajra, outros o chamaram de corpo sem costura, de corpo imortal, de corpo de
glória, de corpo de cristal ou multidimensional ou, como está na moda, vocês o chamam de Merkabah ou de

corpo ascensional.
Obviamente, quando essa nova dimensão de vida nasce e se aproxima da 3ª Dimensão que constitui o seu
corpo, sobrevém um número considerável de modificações: vibratórias, espirituais, psicológicas, celulares,

mas, também, no nível do DNA, mas, também, no nível do cristal, obviamente.
As modificações são extremamente importantes e se referem ao conjunto de veículos, sutis e grosseiros.

Então, o cristalino irá se transformar, forçosamente, mas tudo se transforma, o sistema nervoso se transforma e
a densidade vibratória que vocês experimentam, também, se transforma.

Então, simplesmente, há analogia de palavras entre cristal e cristalino, mas não há diferença fundamental, uma
vez que o fenômeno, mesmo vibratório, que consiste em ver de outras cores do que vocês veem na 3ª

Dimensão, não é um processo que se refira ao cristalino, mas que se refere à retina e à aquisição de novas
potencialidades no nível dessa retina.

Então, a constituição desse corpo de cristal acompanha-se de muitas e muitas manifestações, tanto por vezes
agradáveis, como desagradáveis.

Muitos de vocês conhecem isso, é claro.

***

Questão: quais são, precisamente, as principais modificações que ocorreram no corpo?

Cara amiga, elas são extremamente complexas.
Poder-se-ia falar disso durante horas.

Obviamente, há inúmeras modificações que vocês conhecem: as sensações de fadiga, as sensações de
pesos na cabeça, as pressões e as dores nos ouvidos, as dores nas costas.

Eu poderia falar, também, de modificações no nível celular, no nível do DNA, mas tudo isso foi escrito por
muitas pessoas.

A modificação mais importante a conceber, a aceitar, a digerir e a fazer sua é que as energias
multidimensionais aproximam-se, cada vez mais, desse corpo denso, desse corpo físico.

O corpo de cristal, como vocês o chamaram, aproxima-se de realidades quotidianas, independentemente de
desagrados ou independentemente de experiências quase místicas que possam sobrevir.

O mais importante é compreender que há um fenômeno de ascensão vibratória da consciência, que vai
necessitar de um período de ajuste, mas, também, de escolha, porque vocês já escolheram permanecer nesta

Dimensão ou aceder com a nova Terra a uma nova Dimensão.
Isso é extremamente importante.

O que é preciso manter em mente é não dizer-se «ah, eu sinto isso, isso quer dizer que acontece isso no meu
terceiro coração ou que acontece isso no meu cérebro».

Obviamente, isso ocorre, mas vocês não têm mais tempo de se interessar por isso.
Vocês devem se interessar, essencialmente, pela escolha que fizeram, e deixar essa energia aproximar-se,

cada vez, de vocês, sem resistir, soltando e abandonando-se, de algum modo, à vontade da Luz.
Deixando-a agir em vocês, vocês irão permitir a esse corpo de cristal fusionar totalmente a qualidade vibratória

que é a sua no nível da 5ª Dimensão, na 3ª Dimensão.
Quanto mais vocês tiverem resistências, mais vocês irão observar fenômenos de atrito, fenômenos importantes

no nível do corpo.
É exatamente o que acontece, atualmente, como eu já disse, sobre este planeta.



Os elementos que são desencadeados, que se transformam, as temperaturas, a água, o fogo, os vulcões, os
sismos, mas, também, o ar que se põe em movimento.

Isso, eu diria, são as forças, ao mesmo tempo, de limpeza, mas também de resistências à Luz.
Então, no interior do corpo é também a mesma coisa.

As dores não são inteiramente necessárias.
Elas estão, talvez, presentes em razão da aquisição de um novo processo vibratório.

E é verdade que, desde o mês de abril, o que vocês vivem são períodos de reajustes extremamente
profundos, que podem acompanhar-se de desarranjos, não unicamente no corpo, mas, também, nas

concepções que vocês têm da vida.
Tudo isso é destinado a favorecer o soltar, o abandono das últimas escórias que sobrecarregam o seu corpo e

o seu espírito e que os impedem de aceder, totalmente, a essa 5ª Dimensão.
Então, vocês vão ver, no final desta nossa comunicação, Maria virá, como de hábito, mas com novas energias
que correspondem às energias do momento que são, como vocês irão constatar, muito mais intensas, muito

mais vibratórias do que o que vocês conheceram no ano passado ou, ainda, há alguns meses.
A chave é deixar essa energia, deixar essa espiritualidade invadi-los e fazer o que ela quiser com vocês.

Vocês devem abandonar corpo, alma e espírito à Luz.

***

Questão: por que momentos de grande alegria podem alternar com momentos de grande
sofrimento?

Caro amigo, isso é muito simples de compreender.
Muitos místicos escreveram sobre esse assunto.

É um processo que foi denominado ‘a noite escura da alma’.
É um período no qual estados ditos místicos alternam com períodos de grande escuridão.

Isso está ligado ao movimento de vai e vem da Luz.
Está ligado, também, a períodos de purificação, mas, também, a períodos de resistências em relação à Luz.

Esse é um processo iniciático perfeitamente normal.
Se você quiser ter mais explicações, penso que há muitos místicos que escreveram sobre isso e, sobretudo,

no mundo Ocidental, muito menos no mundo Oriental, porque as estruturas da alma, mesmo no nível do
comum dos mortais, tiveram muito mais acesso para essa dimensão transcendente, o que não é o caso para
aqueles que tomaram corpo nessa Europa, em especial moldada de cartesianismo, moldada de ‘o que dirão

disso’ e moldada de segurança, em todos os sentidos do termo.
É preciso, efetivamente, compreender que um ocidental de etnia que viveria esses despertares místicos

passaria, necessariamente, por esses períodos de noite escura da alma.
Mas isso foi perfeitamente escrito, colocado no papel.

Há, por exemplo, os escritos da pequena Teresa, de São João da Cruz, a ascensão do Carmelo.
Há alguns escritos de Santa Teresa d’Ávila, que alternava processos místicos extremamente potentes com

períodos de perturbações, de escuridão.
Isso faz parte de processos habituais para os ocidentais.

Infelizmente, convém aceitar, ainda uma vez, isso, sabendo que a finalidade não é a sombra, é a Luz.
São esses processos que desencadeiam a perda da esperança.

No Oriente, eu creio que eles chamaram isso de jogos do Senhor (os Lella do Senhor), os jogos da chegada
da Luz e da saída da Luz.

Há uma grande mística na Índia, que viveu isso, que eu encontrei durante a minha vida e que se chamava Ma
Ananda Moyi, é claro.

***

Questão: uma pessoa seguiu os seus ensinamentos durante a sua vida e pergunta sobre eles, hoje.

Houve grandes mudanças.
Eu fui, na minha vida, como vocês sabem, iniciador da confraria da ordem de Melquizedeque, e fui enviado em

missão pelo meu grande Mestre adorado Peter Deunov, que me permitiu prosseguir uma preparação.
O meu ensinamento, durante a minha vida, foi uma preparação.

O meu ensinamento, hoje, não é mais uma preparação, é uma transformação, isso não é a mesma coisa.
Hoje, dirigimo-nos a um processo inteiramente novo, que eu tentei descrever com os meios da época, e que,

perfeitamente, iniciou Sri Aurobindo, antes de mim ou, também, o ensinamento da Mãe, em relação a
essa transcendência que está acontecendo, que não existia ainda há um século.



Então, não há antinomia, há progressão, como eu já disse em muitas conferências.
Durante a minha vida era preciso levantar-se para ir beneficiar-se das energias do Sol.

Vocês estavam completamente imersos na 3ª Dimensão.
Hoje, mesmo se isso for imaginado, vocês podem permanecer no seu leito e chamar o efeito do Sol, e vocês

terão o efeito vibratório do Sol.
Aí está a diferença.

A dimensão vibratória, a dimensão da Luz da 5ª Dimensão está muito mais próxima de vocês.
O que não quer dizer que não seja preciso fazer esforços, que não seja preciso fazer um trabalho de

purificação, mas, de qualquer forma, eu diria que as coisas estão aí, à vontade.
Basta, hoje, aceitar essa bênção que nos chega da 5ª Dimensão para transcender, completamente, os

ensinamentos que eu dei.
Assim como Cristo preparou, há dois mil anos, não através do que fez a igreja católica, mas através do que

permaneceu da noção do amor que perdurou, apesar de todos os erros.
Então, se Cristo falasse, hoje, em um corpo de carne, como Ele o fez junto a alguns médiuns, vocês acreditam

que Ele repetiria as palavras de dois mil anos atrás?
Certamente, não.

Mesmo há cinquenta anos, em relação a hoje.
É profundamente diferente e, no entanto, é a continuação.

Cristo disse: «ninguém pode subtrair ou acrescentar uma palavra às minhas palavras», porque era a Verdade.
Ele era a Vida, o Caminho, a Verdade, de toda a Eternidade.

Obviamente, hoje, Ele diria a mesma coisa, mas ensinaria, também, outra coisa, mas seria sempre o Caminho,
a Verdade e a Vida.

As palavras se adaptam às circunstâncias vibratórias, mas, também, à sua alma e à sua consciência,
simplesmente.

Então, não é contraditório, é uma evolução, simplesmente.
À época, eu tentava abrir a consciência para novas regras de vida que eram bastante formais, eu diria.

Hoje, vocês têm as energias espirituais que apenas pedem para entrar.
Então, é claro, é preciso ter o seu corpo limpo, a sua alma limpa para acolher o Senhor, no dia em que Ele vier,

mas o formalismo não é mais criado.
O único formalismo é o rigor da vontade da alma de encontrar a Luz e de acolher a Luz no mais profundo das

suas células.
É uma continuidade e, ao mesmo tempo, é diferente, mas a finalidade é sempre a mesma.

***

Questão: poderia nos falar de larvas astrais?

Não são entidades conscientes, como desencarnados ou elfos, ou gnomos ou salamandras ou fadas ou anjos
ou outros.

São habitantes que se nutrem a partir de pensamentos humanos, evidentemente que não são muito luminosos
e que têm uma forma de vida pseudoconsciente, que se mantém e se nutre de pensamentos que os geraram.
A particularidade dessas larvas astrais é, naturalmente, a de alinhavar-se nas auras humanas, pela parte inferior

do corpo, grudando-se no meio da coxa esquerda, geralmente.
Elas se prendem nesse nível e vão nutrir-se de pensamentos de mesma afinidade vibratória.

Mas essa região das coxas não está muito distante dos órgãos genitais, então, há inúmeras larvas astrais que
se nutrem de pensamentos relacionados com o ato de procriar, ou seja, de pensamentos sexuais, de

concupiscência, desprovidos de qualquer amor, de desejo de possuir, de desejo de coisas que são de
natureza humana não evoluída.

Aí está o que eu chamei de larvas astrais, que podem interferir no nível sexual, obviamente, e arrastar o ser
humano a uma dependência à sexualidade ou, eu diria, a algumas perversões.

***

Questão: poderia nos dizer o que vai acontecer para as almas que teriam feito a escolha de não
viver a ascensão?

Isso não tem qualquer espécie de importância.
Vocês sabem, eu há disse há dois anos, que o que acontece no interior é o que vocês observam no exterior,

seja para os climas ou para tudo o que acontece nesse planeta, que vocês sentem uns e outros.



O mais importante é a sua mestria.
Hoje, e mais do que a seis meses ou a um ano atrás, e ainda mais hoje, a urgência é de acolher o corpo de Luz

e de metabolizar esse corpo de Luz.
Então, não percam tempo para compreender o que vão se tornar essas almas recicladas, não procurem saber

o que Júpiter vai se tornar no fim do ano.
Alguns médiuns disseram-no, então, se vocês conseguirem, ótimo, mas ocupem-se da sua interioridade, do
que vocês são no interior, para transcender, totalmente, para acolher, totalmente, essa Luz, para digerir o que

desce com uma potência inigualável sobre esta Terra, mesmo com a presença do Cristo há dois mil anos.
A energia que vocês recebem sobre esta Terra, neste momento, representa mil vezes a energia que existia

durante a vida de CRISTO, e vocês não têm tempo de procurar rodeios, vocês não têm tempo de interessar-se
por essas pequenas coisas ou pelo que vai se tornar o vizinho.

O importante é o que vocês se tornam, vocês, e vocês sozinhos.
Vocês devem encontrar, como eu disse em várias ocasiões, a sua mestria, sozinhos.

É preciso, a todo custo, evitar entrar em análises, certamente sedutoras, certamente agradáveis no nível do
mental, mas que não contribuem em nada.

Especialmente se vocês estiverem, eu repito, em tempos extremamente curtos.
Vocês estão dentro, não estão mais fora.

Não é, em vinte anos, isso é agora, é imediatamente.
A cada minuto, a Luz desce, a Luz penetra em vocês, a Luz está aí, para transformar cada parcela desse ser de

3ª Dimensão que vocês ainda são.
Percebam, sintam essa fonte de cristal que penetra no interior de vocês.

O que mais tem importância, além disso?
Nada mais.

É o seu destino, de Ser Divino, voltar a tornar-se o que vocês eram.
E nada mais tem importância, nada do que vocês construíram, o karma não tem mais qualquer lugar, as

memórias não têm mais qualquer lugar.
Busquem a Luz, acolham a Luz e basta de todo o resto.

***

Questão: como se podem ajustar nossos diferentes corpos a essas energias?

Obviamente, a Luz é inteligente, então, se vocês se sentirem defasados, são efetivamente reajustes, por
vezes, pequenas dores, por vezes, grandes dores, mas não há técnica, não há ritual a fazer que vá permitir

melhor viver isso.
A única coisa a fazer é acolher, acolher na sua dimensão mais nobre: abrir o coração, receber, no centro do seu

ser, a Luz, e ter confiança na inteligência da Luz, sabendo que ela, progressivamente, vai pacificar o seu ser.
É preciso deixá-la trabalhar e isso não é uma técnica na qual seja preciso pôr a mão em tal ou tal lugar, ou seja,

preciso recitar não sei quantas «Salve Maria».
Vocês podem fazê-lo, se tiverem a impressão de que isso os ajuda, mas não é uma obrigação.

A única obrigação é a de acolher, de abrir-se e de deixar essa Luz trabalhar em vocês.
É como Cristo, que disse: «Pai, que a sua vontade se faça e não a minha».

E essa é a frase mágica, por excelência.
A Luz, a Vibração está aí, todo o tempo.

A presença da energia específica está no trabalho enquanto eu lhes falo, enquanto eu tento desviar sua
atenção em um nível que alguns de vocês percebem, que é diferentemente mais vibrante, diferentemente mais

potente do que o que vocês conheceram até agora, porque vocês estão dentro, eu repito.
Então, não se preocupem com qualquer outra coisa senão com essa Luz.
É realmente a coisa primordial, o resto não tem mais qualquer importância.

É preciso, certamente, continuar a viver, continuar a fazer, mas a sua consciência deve estar,
permanentemente, ocupada pela Luz.

Se vocês tiverem uma inquietação, se pensarem no trabalho, se pensarem no ser amado, é o mental que diz
isso, não é a Luz.

A Luz não se importa com o que não é da Luz, com o que não é o seu Ser Divino, vocês, e não com o que é a
sua vida.

***

Questão: por vezes, os filhos de pais separados são atraídos por... ?



Bem, há um que está na Luz e o outro na sombra e vice-versa, não?
Bem, tranquilize-se, os filhos não têm necessidade de que os pais coloquem o grão de sal deles.

Eles sabem o que é a Luz e, quando a Luz chegar, eles não terão necessidade da ajuda nem do papai nem da
mamãe, porque eles são seres de Luz, muito mais do que vocês.

Não ponham o sofrimento ou um olhar de sofrimento sobre algo que está desaparecendo.
Só conta a Luz, e os filhos não têm necessidade de fazer como vocês.

Eles encontram a Luz espontaneamente, naturalmente, quaisquer que sejam as experiências, quaisquer que
sejam os sofrimentos, porque eles não tiveram tempo, sendo crianças, de constituir o que vocês constituíram:

o corpo mental.
Então, eles são permeáveis à Luz.

***

Questão: e o que é dos adolescentes que são puxados entre o material e o espiritual?

Mas isso faz parte das lutas de todo ser humano sobre o planeta porque, se vocês ainda estão aqui, imaginem,
significa que ainda não fizeram a escolha da Luz, porque vocês não estariam mais aí, instantaneamente, não?

Então, as lutas, vocês as vivem, todos vocês, assim como as crianças.
Vocês não podem ajudá-las, exceto enviar-lhes toda a Luz do mundo.

Vocês podem enviar a elas todo o amor de uma mãe, todo o amor incondicional, como dizem, mas as lutas irão
prosseguir.

Se os pais, que são espirituais, enviassem a Luz a seus filhos para permitir a eles evoluírem e entrarem na Luz,
isso se veria sobre a Terra.

Isso se saberia, isso não se vê realmente, parece-me.
Não há muitas crianças que vão abandonar os blue-jeans e a música particular pela Luz e, no entanto, são

seres de Luz.
Então, não é preciso preocupar-se com elas – para todo ser humano, aliás, não é preciso se preocupar –

porque, quando a Luz estiver no seu máximo, vocês verão, efetivamente, o que irá acontecer.
Será que vocês vão se preocupar em levar malas ao outro lado, ou em saber como estarão vestidos quando

partirem?
Não, é outro modo de funcionamento.

É exatamente a mesma coisa que os espera.
Então, por que preocupar-se com o amanhã ou com os outros?

Estejam prontos, no seu coração, acolham a Luz, ou seja, não tenham medo, ou seja, tenham confiança,
mesmo nos períodos de escuridão e, simplesmente, aguardem, esperem, vibrem e vão para onde vocês

devem ir.
Vocês podem se preocupar com tudo o que emerge na sua sociedade: o interesse pelo planeta, o interesse
pela poluição, a nutrição sadia, o habitat sadio (e é louvável, em si, durante a minha vida eu já havia dito que é

muito importante).
Mas, hoje, não é mais importante: a Luz está aí, ela bate à porta da sua casa, então, abram-na.

O resto, isso nada mais quer dizer, em breve.
E a Luz é facilitadora.

Progressivamente e à medida que vocês deixarem entrar a Luz, vocês verão que as coisas irão se tornar, por
vezes, difíceis, mas, também, por vezes, muito mais fáceis.

Vocês vão entrar em processos não habituais para vocês, vão viver sincronias surpreendentes, não habituais,
depois, vão viver a fluidez, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, quer vocês tenham dinheiro ou

não.
Depois, a um dado momento, vocês vão viver o êxtase, depois, o êxtase vai partir e vocês estarão muito tristes,

porque vocês irão verificar, por si mesmo, a realidade disso.
Mas a Luz continua a trabalhar, a Luz continua a transformar as suas células.

Deixem-na fazer, não procurem defini-la.
Vocês podem interessar-se por isso, mas, quando a Luz estiver aí, é preciso acolhê-la.

Depois, nos períodos em que vocês se sentirem abandonados ou mais recuados, tentem fazer atuar o seu
mental, se quiserem, porque é difícil para um ser humano parar o mental, sobretudo um ocidental, mas, eu

repito, o mais importante é acolher.
Então, não coloquem dor suplementar no que vive esse planeta.

Pensem na «Luz» todo o tempo.

***



Questão: poderia nos dar as próximas datas importantes de descidas de energia?

Perfeitamente,
As datas mais importantes da humanidade, para o próximo período, são o dia 18 de setembro deste ano e o

dia 27 de setembro, que correspondem aos portais dimensionais 9/9/9, que é da numerologia: 7 + 2 = 9.
9/9/9 é o inverso de 6/6/6, ou seja, a Luz absoluta, o reino da Luz, a derrota da sombra, a Ascensão.

***

Questão: o 9 corresponde também ao eremita. Então, como administrar as relações com o outro?

É difícil porque, se o outro estiver na sombra, ele vai dar um par de bofetadas.
É assim.

É preciso, sobretudo, não reagir.
O problema é que, quanto mais vocês subirem para a Luz, mais vocês vão cair em suas próprias resistências,

mas, também, no exterior.
Imaginem que você viva com alguém que não gosta, de modo algum, da Luz, e que vê você cada vez mais

luminoso, mas é intolerável para ele!
O que ele tem vontade de fazer?

De dar-lhe bofetadas, um tiro de pistola.
É lógico.

Imagine que você seja um patinho todo negro em um canto e que você vê um patinho cheio de Luz que chega,
é intolerável.

Então, é lógico.
Qual é o mais inteligente?

Aquele que continua a crescer na sua Luz.
É por isso que eu disse que, obviamente, haverá resistências, obviamente, haverá invejas, coisas menos

agradáveis.
Mas não é preciso interessar-se por isso, é preciso crescer na Luz, sempre, até que a Luz o faça desaparecer,

e o outro ficará bem aborrecido, porque ele não terá mais ninguém em quem dar bofetadas.
Creiam-me, é a única solução.

***

Questão: você tem preconizações para melhor integrar essas energias?

Completamente, mas isso eu já disse: acolher.
É a palavra chave, é o cálice de Graal que se enche, é o coração que se abre para receber essa Luz, nada

mais há.
O que vocês querem fazer mais?

Se isso ocorrer como é previsto, vocês nada poderão fazer, absolutamente.
Então, deixem acontecer.

***

Questão: acolher essa energia requer concentrar-se no enraizamento?

Não há que concentrar, há que deixar acontecer essa energia.
Então, caro amigo, talvez você tenha necessidade de enraizar, no que se refere a você, mas isso não é,

absolutamente, uma regra geral.
O importante é acolher essa Luz, essa Luz é inteligente.

Então, com certeza, ela vai favorecer o enraizamento.
Para outros, ela vai favorecer a abertura de tal ou tal centro.

Então, é preciso deixá-la atuar.
Se, por outro lado, a sua consciência disser para ir enraizar-se, faça-o, mas não é uma regra absoluta, não é

uma regra para todo mundo, isso.
É preciso efetivamente compreender que a realidade da 5ª Dimensão não é a realidade de todos.



Cada um tem a sua própria realidade, cada um tem a sua própria verdade.
Então, não há modelo universal, especialmente na 5ª Dimensão.

A única coisa que se pode generalizar é a elevação Vibratória, que está aí.
Mesmo aqueles que não a sentem, vivem isso.

Então, se eles não a sentirem no nível do chacra do coração, no nível do chacra coronal, é porque ela penetra
em outros lugares, onde é menos agradável, mas ela está aí, mesmo se eles não a sentirem.

***

Questão: poderia nos falar da energia da deusa?

Esta é uma grande palavra para chamar a Mamãe.
Por que não Isis, também, por que não a Dama Branca, se quiserem?

É simplesmente a energia do arquétipo feminino.
Então, vocês podem idealizá-la como a sublime deusa.

Eu a chamo de energia da Mamãe, é a polaridade feminina do Pai que foi levada por alguns seres sobre a
Terra: Maria, Ma Ananda Moyi e muitas outras.

***

Questão: o número de dimensões é finito ou infinito?

É quase infinito, é claro, mas digamos que as vibrações individualizadas, não necessariamente em um corpo
humano ou não humano, em um corpo planetário, por exemplo, pode subir até a 36ª Dimensão, mas isso não

para aí.
Mas, depois, isso está além das palavras, do que se pode tentar sonhar ou pensar.

***

Questão: e sobre a evolução da Luz?

Já na 5ª Dimensão, a Luz não é mais redonda, ela é hexagonal.
Vocês captam todos os pensamentos daqueles que estiverem na 5ª Dimensão com vocês.

Hoje, vocês conhecem a Luz sob uma forma redonda.
Nos mundos supraluminosos, a velocidade da Luz é instantânea, de fato, e a forma da Luz é diferente,

simplesmente, o que propicia propriedades físicas e psíquicas - na falta de outras palavras - que fazem com
que o ser humano se torne telepático e capte os pensamentos de todas as unidades de consciência que estão

em um espaço não distante.
As consciências são harmonizadas na harmônica da nova Terra e, portanto, em harmonia, também, com todos

os pensamentos dos seres humanos.
Não há cacofonia.

Os pensamentos são muito mais puros.
Não há mais necessidade de palavras: eu penso uma frase e vocês captam a frase.

Em contrapartida, vocês não captam de forma unidirecional.
Se vocês estiverem cercados por quinhentos seres ou mil seres, vocês vão captar mil pensamentos ao mesmo

tempo.
O cérebro não funciona mais do mesmo modo.

A linguagem não tem mais razão de ser.
Nada se mistura.

A consciência individual permanece.

***

Questão: há uma relação entre a sincronia e a consciência coletiva?

A sincronia é um fenômeno vibratório que, em princípio, nada tem a ver com a consciência coletiva.
A sincronia é um mecanismo que se manifesta a partir do momento em que vocês estão alinhados com a sua



dimensão superior, indo colocar na sua vida coisas não habituais.
Digamos: você pensa que alguém vai telefonar, ele telefona em cinco minutos.

Isso nada tem a ver com a consciência coletiva.

***

Questão: o que significa quando várias pessoas vão, sem saber, ao mesmo sentido?

Isso não é, nem a consciência coletiva, nem a sincronia.
Isso faz parte de aspectos vibratórios que foram chamados, eu creio, de campos mórficos ou de ressonâncias

de campos.
Isso nada tem a ver.

São egrégoras, se quiserem.
A consciência coletiva não existe nesta Dimensão, ela não pode existir.

***

Questão: as descidas de energia correspondem ao que alguns chamam de «Santo Espírito» ou
«Brilho Flamejante»?

Pode-se dizer que a Shakti é a polaridade feminina do Pai, a Shekinah, a estrela flamejante, etc., etc..
É um dos componentes da Luz.

Aquilo de que eu falo, que desce agora, está além da Shakti, além da Shekinah, além do que vocês
conheceram até agora.

É a totalidade da Luz que desce, é completamente diferente.
Até agora, era a Shakti que desencadeava os processos de despertar, ou seja, uma energia feminina, suave,

que chegava aos chacras superiores e que descia nos chacras.
O que vocês sentem, alguns de vocês, agora, não é a Shakti, é a Luz, com um L maiúsculo, é a totalidade da

Luz que desce, é o Logos Solar que desce.
Não se está mais na polaridade feminina.

Vocês estão na polaridade masculina.
É totalmente diferente, mas a Shakti é uma parte, um componente dessa Luz.

A vibração é muito mais rápida, ela provoca modificações mais intensas, mas vocês vão ver quando a mamãe
vier, ela vai fazê-los viver isso muito mais.

***

Questão: o que é denominado Kundalini é, portanto, um fenômeno parcial?

A subida da Kundalini é uma subida de energia que é chamada de fogo elétrico ou de fogo terrestre, se
preferirem, a transcendência da matéria.

O que vem é a energia do Pai, a energia do Logos, é profundamente diferente.
O objetivo dessa energia do Logos é também despertar a Kundalini, é claro, mas de fazer subir com ela o

caminho que vai tomar a Kundalini, após ter recebido a energia do Pai.
Aí, não há subida ao longo das costas, há subida em todo o corpo.

É a diferença essencial em relação ao despertar da Kundalini.

***

Questão: vocês estão felizes, agora?

A palavra feliz não corresponde à realidade do que nós vivemos.
Eu creio que eu já revelei que i meu espaço de vida é a partir da 9ª Dimensão.

A palavra feliz não corresponde à realidade.
A palavra alegre não corresponde à realidade.

É um estado, eu diria, de plenitude, um estado de felicidade, no sentido de consciência total.
Aí está o que eu posso dizer.



***

Caros amigos, eu lhes dou a minha Bênção.
Eu vou dar o meu lugar para a Mamãe, que está aí, agora, já tem algum tempo.

Eu lhes digo até a próxima vez.

************
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Queridos Irmãos da minha humanidade terrestre, eis que eu venho na hora da Verdade, mas, o que é a
Verdade?

Um conceito?
Uma intuição?

Um sentimento?
A Verdade é o que é.

O que é, é o Amor infinito de toda vida.
Sem Verdade o mundo não é possível, a criação não é possível, o futuro não é possível.

Em cada um de vocês flui a Verdade, o Amor.
 Somente as vestimentas assumidas durante suas múltiplas peregrinações são um freio ao aparecimento do

seu Ser de Verdade.
Este, quando ele aparece, torna-se sua vestimenta de Luz, sua vestimenta de Transcendência.

Em momento algum lhes é possível vesti-la enquanto a menor medida de julgamento, tanto para vocês
mesmos, como para com a criação, habitá-los.

***

E, no entanto, eu lhes garanto que tudo já está presente em vocês desde toda Eternidade, que tudo já está
pronto para iluminar sua vida e todas as vidas que estão ao seu redor.

Somente o jogo da sua dimensão os impede de revelar e de desvendar sua luminescência.
Seu sentimento, mesmo o mais justo, não é a Verdade, mas permanece sua verdade e cada um apresenta a

verdade que ele defende ou justifica.

***

O Amor da Verdade é a Verdade do Amor.
Esta Verdade é a pulsação dos universos, o elo e o aglutinante de qualquer vida e, no entanto, ela é Liberdade,

ela não conhece qualquer vínculo.
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Vocês compreendem isso?
O aglutinante de qualquer vida está na ausência de outro vínculo senão com sua Divindade única.

Paradoxo, dirão vocês?
Não.

Sua mestria é a rendição, sua mestria é o abandono à lei do Amor, o abandono à vontade da Luz e da Verdade
em vocês.

***

Ô, o quanto é difícil tornar-se de novo como uma criança, sem preconceito, sem outro apego que o Amor de
toda vida.

Isso foi difícil, por isso que estou eu aqui, agora, com meus Anjos e minha Espada da Verdade para libertá-los,
se, contudo, vocês derem todo o espaço no seu coração para mim.

Estão aí o momento do Fogo e o momento da Luz azul, aquela que vem do centro do seu universo, lá onde
queima o coração ardente dos Serafim.

A Fonte de Cristal está a caminho do seu coração, a caminho da nossa Terra.
O momento dos reencontros, o momento da minha Graça, enfim, chegou.

***

Vocês que tanto suplicaram e rezaram para o meu Divino Coração retornar, vocês que aumentaram tanto assim
sua Vibrância, eu respondo ao apelo, eu respondo, também, e, sobretudo, àqueles que ainda não me

conhecem, àqueles que estão perdidos e que, no entanto, aguardam tanto por mim.
Eu venho revelar seu CRISTO, eu venho consolá-los, regá-los em sua FONTE, que é também a minha, aquele

que, durante a minha Passagem, eu nomeei ABBA, que vocês irão nomear, também, ABBA.

***

O momento do nosso reencontro está aí, não tenham medo, eu venho como Amigo, eu venho cortar os últimos
laços que os mantiveram prisioneiros dos seus medos e das limitações da encarnação.

A libertação que eu faço é um ato de Amor infinito, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Graça, porque
vocês são isso.

***

Vocês são maiores do que o maior dos seus sonhos, vocês são mais luminosos do que o mais brilhante dos
sóis, vocês são Amor para além de suas verdades limitadas.

Sua Unidade está aí.
Ela se revela nesta subida vibratória sem precedentes que vocês vivem atualmente, e que não poderá nunca

mais descer de novo ou se tornar mais pesada, porque ABBA decidiu assim.
O momento da Verdade foi anunciado pelos meus Anjos de Luz e pelo Manto Azul de Luz que vai recobrir sua

Terra e seus ombros.

***

Vocês aceitam a minha Graça?
Vocês aceitam a Verdade da sua Luz?

Vocês aceitam entrar na Verdade?
Sim, eu o sei, os tempos que chegam são majestosos e solenes.

Vocês aceitam confiar a mim os seus medos, os seus limites, a fim de que eu os queime em meu Coração?
Vocês aceitam evoluir?

Vocês aceitam se tornar meus sóis?

***



O momento da sua abertura soou, as Trombetas se preparam para soar, uma revolução está em andamento,
ela se precipita para dar às suas vidas seu sentido o mais nobre, o mais elevado.

***

Sejam abençoados, queridos Irmãos, por responder ao meu Apelo, sejam abençoados por abrir o seu Templo
à minha Presença.

Eu os amo e eu abençoo vocês.
CRISTO

************
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Meus filhos, eu venho a vocês como uma mãe vem ver seu filho, de maneira atenciosa e amorosa, para assegurar a ele sua proteção e
seu amor.
Nessas horas que vive outra mãe, nosso planeta azul, eu venho ajudá-los com suas incertezas.
De fato, mais do que nunca, vocês são acompanhados, guiados e seguidos em suas evoluções e transformações.
Todos quantos vocês são na superfície de Gaia, são filhos da Unidade.
Como tal, cada um e cada uma de vocês é uma unidade, unidade de luz, de vida, de vibração, de radiância, de amor.
Em cada um de vocês brilha a chama de meu divino Filho.

Convém estar certo dessa verdade primeira, que tudo concorre em seu mundo tecnológico e em sua sociedade desprovida de
fraternidade para fazê-los duvidar e esquecer-se de que sua divindade é sem falha, eterna, invencível.
Só o exterior tenta desviá-los de sua essência.
Mas vocês estão além dos sofrimentos que possam afetar seus caminhos.
Em vocês está o embrião da luz a mais gloriosa.

É preciso, agora, deixá-la exprimir-se, essa radiância magnífica e brilhante.
É preciso, agora, ousar ser o que vocês são.
É preciso ousar mostrar à face do mundo seu amor, sua clareza, sua essência.
Não é mais tempo de falar, de aguardar, de esperar.
Nós os queremos todos na ação de amor.
Entrando na ação de amor, de fraternidade, de doação de si mesmos, vocês não deixarão mais lugar às dualidades, aos julgamentos
que possam, ainda, obstruir seu coração e sua cabeça.

É importante, para as semanas que vêm – e eu falo, aí, de seu tempo terrestre – desfazer-se de todas as suas crenças, de todos os
seus julgamentos e, a priori, vocês devem acolher o que vem, sem restrição, sem medo.
O que vem é algo de mágico, no sentido o mais nobre do termo.
Sua humanidade vai ver-se retirar de véus de isolamento que existiam há um ciclo zodiacal completo, isso é agora.
Uma luz azul invade seu éter, de maneira progressiva, essa luz compassiva tem o poder, se vocês a acolhem, de vir em seu coração,
liberar suas memórias antigas, liberar seus freios, liberar seu amor.
Gostaria de dizer-lhes: confiança, queridas almas, sua divindade desperta e revela-se, enfim.

A condição essencial para acolher é a de soltar seus medos, soltar todo julgamento, entrar na mestria de quem vocês são.
Vocês devem dar um passo para sua unidade de ser, vocês devem dar dois passos para mim e três para Cristo, para que o amor
colha-os na casa que é seu corpo, esse corpo que manifesta a luz, se vocês o abrem ao que vem.

Compreendam, sintam, experimentem a importância deste período.
Ela é anunciada por múltiplas vias, por múltiplos símbolos.
O afluxo de luz é constante, a partir de agora, e ele crescerá, cada vez mais.
A vibrância dessa luz é tal que não deixará ninguém sobre nossa Terra indiferente, ninguém poderá resistir a ela, e cada um será o
receptáculo dessa Graça.

Cabe a vocês escolher: onde acolhê-la?
Na cabeça?
No coração?
No ventre?
Ou no baixo ventre?
Onde vocês a deixarem entrar em seu templo corporal, aí ela trabalhará.
Eu posso afirmar que, para inúmeros de vocês trata-se, propriamente dito, de um novo nascimento.

Não deixem ninguém impedi-los de viver isso, em contrapartida, vigiem para comungar entre vocês essa Luz, não fechem, tampouco,
seu coração para seus irmãos e irmãs que vivem com vocês esse nascimento.
Trocar, partilhar, sorrir, olhar será importante.

Desviem seus olhares daqueles que não acolhem, mas aportem a eles sua vibrância, sua luminescência, sem julgamento algum, sem
remorso, tampouco, a escolha deles é respeitável tanto quanto a sua.
Estabeleçam uma grande cadeia de coração a coração, a partir de agora e durante todo o período que irá até a data de minha
assunção.
Durante essas seis semanas, muito exatamente quarenta e dois dias, vocês vão escalar a montanha, serão elevados para seu ser
multidimensional, como muito poucos, anteriormente, tiveram a chance de vivê-lo.
Tenham sua casa pronta e deixem a porta de seu coração aberta.

Eu os abençôo, eu os amo, eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
___________________
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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Bem amados Irmãos em encarnação, a minha vinda, na Glória, está se aproximando do seu planeta.
O “Eu sou” vem despertar a sua Luz.

Eu venho com os meus Anjos para abrir as portas da sua alma, os meus Anjos do Senhor chegando,
doravante, a vocês.

***

Vocês estão em evolução, vocês estão em expansão, vocês são despertados, esta Luz Vibração vem tocar e
ativar seus campos vibratórios de 3ª Dimensão.

Ela vem ativar e fusionar seu ser Etéreo com a Luz central.
Esta Luz azul que alguns percebem e vivem como um grande Fogo é a Vibração do Sol Central, esta Vibração
ativada desde 23 anos chega, finalmente, à sua maturação e totalidade, ela pode, enfim, abrir as últimas portas

que bloqueavam a entrada ao seu Templo Interior.

***

Meus bem amados, esta Vibração veiculada, portada em majestade por MARIA e por MIGUEL, foi chamada,
no meu tempo, de “Manto da Compaixão”.

Ela é a Vibração que antecipa a passagem da Tocha de MIGUEL para URIEL, a Vibração que provoca a
Reversão, a ignição do seu veículo ascensional e, sobretudo, o fim das ilusões, o fim das mistificações.

***

Almas abençoadas, vigiem e orem, tenham-se prontos, soltem os jogos da ilusão, os jogos exteriores a vocês
mesmos, os jogos estéreis que os afastam da sua realidade.

 Sua realidade é Unidade, sua realidade é Amor, sua realidade é Vibrância e Leveza.
O tempo dos sofrimentos, realmente, terminou para dar lugar à experiência.
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Vocês me amam?
Vocês amam nosso Pai?

Vocês nos amam o suficiente a fim de voltarem para nós?

***

Não é mais tempo de olhar para trás, não é mais tempo de percorrer o tempo, de seguir e de reagir ao que
acontece no exterior de vocês.

É hora de liquidar suas contas, que elas sejam devedoras ou credoras, porque vocês irão mudar, muito em
breve, de tipo de conta.

Suas novas contas serão infinitas porque regidas pela doação e pela oferenda, e não mais submetidas a
reações sem fim das suas ações, porque não haverá mais lugar para a reação.

***

Apenas irá persistir a Ação da Graça que é oração e Comunhão permanente com a FONTE.
A Luz será muito diferente da pálida cópia que vocês observam a partir da superfície do seu planeta.

É-lhes preciso aceitar que o lugar onde vocês vivem, desde tanto tempo, é apenas às avessas da verdadeira
Vida onde a sombra a disputa com a Luz, ao passo que, na vida no local, apenas existe a Luz que reina sem

divisão alguma.

***

Os seus sonhos, o mais inusitados, são apenas um pálido reflexo da Verdade, algumas de suas experiências,
as mais vibrantes e as mais intensas, são apenas a sombra da Verdade.

Minhas muito queridas almas, vocês são a alvorada de um grande dia, esse grande dia que verá as barreiras
entre todos os seus Irmãos cair, entre todos os reinos, esvaecer-se.

Como foi dito, “o leão irá comer ao lado das ovelhas”.

***

Eis, meus Irmãos na humanidade, o que eu gostaria de dizer-lhes e de Vibrar com vocês.

Sejam abençoados e agradecidos pela sua escuta.

************
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Colocar o instante fora do tempo, para tocar a imensidão. Parar a marcha para encontrar a essência do não. Eis
a chave que permite encontrar a Unidade: em seu estado dual de beleza visível, pela exteriorização de si
mesmo. Isto não poderia ser se fosse a essência. A experiência da vida encarnada é um meio sublime de
multiplicar a Unidade, mas a unidade, gradualmente descendo em vibrações encarnatórias, vem a perder a
natureza essencial da Unidade.

Assim vem o momento ou soa a hora do retorno para casa. 
Assim vai a roda das encarnações: experiências, fluxo e refluxo de emoções, paixões, desejos. Nada
censurável ou louvável, simples jogo da vida, jogo do amor. Mas, ao jogar, vocês esquecem o objetivo que é a
experiência e tornam-se peões. Para aqueles que querem jogar, a multiplicação das unidades conduz também
à divisão e a subtração. Mas vem sempre um momento em que a partida termina para aqueles que decidem
despertar e se despertar para reencontrar sua essência, retornar à sua fonte, desligar-se do Eu para voltar ao
UM.

Meus queridos companheiros de Unidade, eu sou a Luz do mundo, como vocês o são também. Vocês
chegaram a uma encruzilhada de seus jogos e de suas experiências.  Eu lhes peço para escolher sua
realidade, suas condições.  Tudo está pronto para retornar ao centro ou para se distanciar ainda mais de sua
essencialidade. Cabe a vocês depositarem as areias do tempo por alguns instantes a fim de olhar: quem são
vocês? O que vocês querem? O que quer seu coração?

É tempo de fazer e colocar suas escolhas.
Vocês são, meus amigos em Unidade, inteiramente livres. Absolutamente nada irá julgá-los, absolutamente
nada irá condená-los, apenas alguns pequenos “eus” os farão crer nisso.
O Pai é Amor, vocês são Amor, de toda Eternidade.
O karma é uma lei, eu substituí essa lei de ação/reação pela Lei da Graça.

Meu sacrifício é a realeza de suas vidas. Vocês aceitarão o presente de minha doação?
Se sim, sejam bem-vindos, sejam abençoados.
Se vocês recusam, sejam abençoados igualmente.

Sua chama de vida não pode ser destruída, ela pode somente dar essa ilusão no jogo dos outros.  Nada do
que foi criado ou do que se criou pode se perder, tudo se transforma, tudo evolui de vida em vida, de vibração
em vibração. Um sol que morre a uma manifestação move-se a uma outra manifestação invisível à anterior.
Assim acontecerá em suas vidas, seus sopros, suas esperanças.
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Somente permanece imutável a Fonte de onde vocês vêm, a Fonte para onde vocês retornam.  Sua
encarnação é uma escarnação (excarnation) da Fonte. Aquela que permanece contudo na esperança de seu
eterno sopro e de seu retorno, ela extrai em sua pulsação e sua radiância a lembrança de vocês, a esperança
de vocês.

Queridos amados amigos, vocês são o sal do mundo, vocês são o sorriso do Pai, vocês são os peregrinos da
Eternidade. Como unidades indissociáveis da Unidade, vocês não podem se bater, vocês não podem se
confrontar ou se afrontar.

Como o único poderia afrontar o único? Eu lhes coloco a questão.
Fazer o jogo da oposição da contradição é um sonho do mental, um sonho do sonho da divisão.
Vocês são preciosos, em vocês flui a semente do Pai, a alma do mundo e da criação.

Tudo é vibração: o olhar que você coloca, a palavra que você emite, a carícia que você faz, o cuidado que você
dá. Teu ser inteiro é vibração. A vibração não pode crescer ou morrer, não há lugar para o repouso, não há
lugar para o entre lugares, tudo é movimento na vibração. Os universos são vibração e a luz de todas as
dimensões é vibração.

Tudo em seu ser é vibração, que vem da Fonte e retorna à Fonte. Somente o tempo que você leva para
alcançar o ponto de junção entre o distanciamento e o retorno é importante, pois esse ponto crucial é o lugar de
seu retorno da Sombra à Luz. Assim é seu caminho de vibração. Teu retorno à Fonte é unicamente função
desse instante mágico, o momento em que sua alma sedenta de Luz decide retornar para a Fonte que é ela
mesma.

Nesse momento tudo é duplo e se duplica, se espalha diante de sua consciência em tumulto.  Esse momento
tão esperado, desejado, buscado, e às vezes fugidio, se chama Amor.  O Amor é o lugar de todas as
reversões, o lugar onde a vibração para sua retração para retornar na expansão. Essa dilatação é o reencontro
com a Luz. Então seu caminho de volta começou.
O olhar que você traz sobre esse caminho pode fazê-lo crer que ele é pavimentado de rosas ou de espinhos,
ele é curto ou longo, mas apenas o olhar que você aí coloca, apenas sua capacidade de aceitar totalmente sua
essência que é Amor vai orientar a direção de sua expansão.

Será você um anjo? Uma estrela? Um deus? Tudo é possível, tudo é examinável. Apenas a qualidade de sua
radiância entra em conta. Se sua alma deixa isso se fazer, se seu espírito se solta, então você voltará a sua
matriz, em sua ascensão, você reencontrará a Fonte, a fonte de cristal, você se fundirá em sua realidade
essencial, você se tornará a vibração, aquela onde nascem e morrem os mundos e os universos, aquela onde
o amor e a Luz se conjugam a todos os tempos ao mesmo tempo.  Então, peregrino da Eternidade, você
retornará enfim à vida, àquela que é Una, que não pode senão se expandir, que não pode ser senão doação,
alento e fala do eterno infinito.

Nessa nova vibração, sua Totalidade desposará a Eternidade, teu Infinito  desposará o Indefinido, milhares de
anjos cantarão seu retorno, cada um dos átomos de seu ser cruzará o limiar quântico da dualidade. Você rirá de
seu ser enfim reconhecido, você rirá do caminho percorrido, você rirá de seus irmãos, não de escárnio, mas
um rir que não julga, um rir que ama. Nesse momento você será o Pai, a Lua, o Sol. Sua vibração atingirá o
coração dos universos, você estará em toda parte  ao mesmo tempo e em todos os tempos simultaneamente.
Na aurora dos dias, eu estava ao seu lado. Na noite de suas vidas eu estou com você, te apoiando em minha
vibração.  Hoje você se torna você, e então eu, pois eu lhe deixo o lugar.
Eu te amo e te abençoo.
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Meus Bem amados, eu venho a vocês para conversar sobre a Paz.

Muitas vezes, em minha vida, eu disse àqueles que se aproximavam: “Eu lhes dou minha Paz”. Ora,
essa Paz que eu dava sem restrição é a Paz da alma, aquela que extingue a sede ligada à noite da encarnação.
Ninguém pode transmiti-la tanto quanto eu, ela é reconexão, ela é Amor e Verdade, ela vem abrasar a alma de
um fogo que preenche, de um fogo que não queima, mas que fará com que a alma tocada jamais tenha sede,
ela não conhecerá mais a noite, ela viverá por e para a Luz.

É essa Paz que hoje eu venho lhes trazer, com meus anjos, com Maria e Miguel, com as Milícias Celestes e
seus amigos do Intraterra.

Compreendam que nada neste mundo pode lhes trazer a Paz.Nenhuma satisfação,
nenhuma oração, nenhuma meditação, nenhum despertar pode rivalizar com essa Paz. É a que meus santos e
outros santos experimentaram, que têm, por suas vidas, ilustrado essa Paz. Quando ela os tocar, em sua vez,
nada mais poderá alcançá-los, nada mais poderá ficar na sombra. Ela é a garantia de sua ressurreição
ascencional a vir.

Este será um estado de ser perfeito onde, em permanência, vocês estarão em Amor, para vocês, para mim,
para toda a criação e é claro sobretudo para o Pai.

Sua Paz será o motor de sua ascensão. Ela guiará seus passos, como a verdade de que vos falei. Será um
estado de radiância permanente de sua Unidade e de sua Divindade.

Nessa vibração vocês serão Luz, vocês serão eu, eu serei vocês. Vocês queimarão de Amor,
vocês se consumirão sem queimar, vocês experimentarão em seus seres de carne
o efeito da Luz e da Unidade em suas células, e sobretudo em seus corações.
Vocês abrirão então as comportas de seu ser real, seu mental não poderá mais interferir, nem suas emoções,
não mais. Só restará a emoção última que conduz à sua essência.

Vocês serão como crianças que descobrem uma coisa inédita que sua esperança, a mais louca, não poderia
conceber. Vocês sentirão a vida fluir em vocês, vocês serão a fonte e a água que brota a qual seus irmãos
poderão vir beber.

Vocês poderão então, apenas por sua presença em Paz, contaminar gradualmente aqueles dos seus irmãos
que lutam para deixar verter-se a sede de mim. Nada de mais essencial pode lhes chegar.

Para isso a palavra mestre é Confiança: confiança em vocês, confiança na vida, confiança sobretudo em nós e
em nosso Pai comum.
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A Graça é um momento sublime na vida de uma alma, é o retorno para casa, é o fim da divisão, o fim dos
sofrimentos, o fim das interrogações, o fim das lutas, a abertura à verdadeira dimensão de Luz.

Como quando alguns entre vocês têm deixado seus corpos para reencontrar a Luz, exceto que, no caso
presente, vocês estarão em seus corpos e ele se iluminará do interior, sua radiância será visível, seu efeito
será evidente.

Vivendo essa Paz que eu lhes prometo, vocês chegarão a viver em Unidade. Vocês estarão em comunhão
comigo e com todos aqueles que vivem nos reinos da Luz.

Vivendo essa Paz que eu lhes darei, vocês tremerão, vossas peles emitirão perfumes desconhecidos para
vocês, seu amor englobará o universo, o átomo.

Vocês poderão ser lavados de tudo o que não é vocês na Luz, tudo o que não é vocês na Unidade. Vosso
caminho é esse, agora, ele os leva para casa, se vocês o quiserem do fundo de suas almas.

Como acolher essa Paz, vocês me perguntam? Simplesmente sendo simples,
estando abertos e dizendo “Sim” à minha presença em vocês, “Sim” à
Luz, “Sim” ao fim das experiências de ilusão da dualidade.

Aceitando não mais colocar um olhar de dualidade, aceitando cessar suas lutas e seus combates, mesmo
aqueles pela Luz.

Compreendam bem e aceitem minhas palavras.

Eu venho em Majestade livrá-los de suas correntes, livrá-los de seus apegos, abrir seus olhos, queimá-los no
coração com meu selo, se tal é realmente sua aspiração e se vocês me dão seu consentimento.

Meus bem amados, eu sou Cristo, rei do Amor e eu já havia dito que eu retornaria, armado de uma espada de
justiça e verdade. Meu braço armado não é para dividi-los ou julgá-los, mas para acolher todos aqueles que
quiserem minha Paz.

Estejam prontos, estejam unidos, estejam em esperança.

Eu os amo, eu os abençoo.

Minha primeira efusão de Paz virá agora em menos de duas semanas de seu tempo terrestre, não fiquem
atentos a datas, pois “ninguém conhece a data, nem a hora” exatas enquanto os tempos não
estavam consumados. Ora eles estão consumados e nós podemos agora, de nossos planos de Luz, contar em
seu tempo terrestre, o tempo que nos separa desses instantes de reencontros.

Paz, Paz, Paz.

Mensagem de CRISTO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=107
07 de julho de 2007
Tradução para o português: Ligia Borges
http://minhamestria.blogspot.com

Colaboração de Rosa Amelia Muruci

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=107
http://minhamestria.blogspot.com/


Meus bem amados, eis a minha Paz. Venho hoje para lhes falar sobre a Luz. 
De fato o que é a Luz? De qual luz vocês falam quando buscam a Luz? É a luz do dia, a do sol ou ainda aquela
captada em sua tela interior enquanto vocês meditam?

A Luz espiritual é outra, ela não aparece a esta dimensão em que vocês vivem, ela pertence ao reino dos Céus.
Ela está em seu mundo de terceira dimensão, como o aglutinante invisível de toda vida. Ela brilha tal qual a luz
de um templo, escondida dos olhos exteriores, escondida e velada enquanto ela não se torna o objetivo da
própria busca.

Ela é também Vibração (mas não vibração de ondas ou de corpúsculos como dizem os físicos), ela é Vibração
de Amor, um imã que atrai e irradia ao mesmo tempo. Ela é o meio de seu retorno à Unidade. Muitos místicos
que a têm visto não retornam ilesos. Muitos seres humanos, hoje, a tem visto e sido transformados além de
tudo o que era concebível.

Essa Luz é capaz de modificar totalmente um universo. Quando ela é manifestada e revelada, ela é ainda
onipresente, mas só o fato de revelá-la a torna eficiente. Para vocês, meus bem amados, a única maneira de
revelá-la é utilizar a doçura de sua consciência, o amor de sua alma, para que ela possa florescer em seu
interior, em seu coração. E o que pode, melhor do que eu, iluminar sua lâmpada, “ eu que sou a Luz do
mundo”?

Meu fogo é o sopro que pode abrir as comportas da Luz em vocês. Para isso é necessário aceitar
que “eu sou” os inunde de sua Graça. É necessário assimilar e viver o Amor, pois o Amor é Luz. Enquanto
que seu amor não gera luz, esse amor vem de seus apegos somente, pois quando seu amor for em verdade
então os banhará na Luz que é Vibração.

A Luz em que vibra o Amor é diferente da luz de seus dias. Não esqueçam nunca que existir em seu mundo
significa realmente, ter-se fora da Verdade e da Vida. E, quanto, nestes dias, é essencial fazer vir, fazer
penetrar a Luz na sombra da vida humana pois só ela pode transmutar, comungar com os medos e as
dualidades da vida.
Vocês estão sozinhos para realizar isso? Não.
Certamente vocês estão sozinhos para fazer a escolha da Sombra ou da Luz mas, uma vez feita a escolha,
então meus seres do fogo virão iluminar a chama de seu templo.Vocês não estão jamais sozinhos quando
sua alma decidiu unir-se à Verdade. E nesses dias benditos que estão aí, a Luz é proposta ao conjunto das
vidas. À Gaia, em sua globalidade, é proposta uma explosão da verdadeira Luz.

Qual escolha vocês farão meus bem amados? Vocês são, muitos, hoje mais do que antes, livres em suas
escolhas. E como eu quero lhes dizer “vinde a mim”. Como todos os seres que os rodeiam desejam
ardentemente levá-los de volta para casa, de volta para sua luz, para ver brilhar o que vocês são, para ver todas
as suas luzes nascerem novamente em suas consciências. Esse espetáculo é o mais belo que o Pai
poderia oferecer a suas criaturas: esse momento sublime da revelação, instante em que, ao mesmo
tempo, o Amor, a Luz, a Verdade estão presentes em vocês como na aurora de toda criação. Quanta
Graça, nesse momento. Quanta magnificência à qual eu me regozijo.

Meus bem amados, eu sou seu pastor, eu sou o guardião de seus dias e suas noites. Eu gostaria que, juntos,
festejássemos a ascensão de Gaia, juntos, cantássemos o canto da vida, o canto de seu retorno à Unidade. O
fim do medo, da dualidade, das experiências para aqueles que o querem, para aqueles que o esperam, para
aqueles que estão prontos.
Mas quem está pronto? Todos e todas, é claro.

Não é mais tempo de acreditar em seus erros passados e em seus efeitos nefastos sobre vocês. Não é mais
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tempo de acreditar que o medo ainda possa impedir sua Luz de viver. Eu lhes asseguro que, se vocês se
voltam para mim, nada mais do exterior poderá impedi-los de viver na Luz. Somente os espíritos contrários à
Luz quererão fazê-los acreditar que vocês ainda estão acorrentados aos esquemas obsoletos. Somente seus
apegos à sociedade quererão confiná-los nos modelos sociais ultrapassados.
Como há dois mil anos, eu lhes disse: “Deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me”.
Vocês o farão? Responderão ao meu chamado? Escutarão minha voz?
Verão minha luz? Abrirão a mim as portas de seu coração ou ficarão surdos a tudo o que os confina em seus
medos, em seus sofrimentos?
Eu não posso ir ao encontro de sua escolha, mas ousem abrir os olhos e o coração. Eu sou seu amigo,
ninguém além de mim os conhece tão intimamente e pessoalmente. Ninguém além de mim os quer tão bem,
exceto vocês mesmos quando vocês aceitam não mais ver como seres limitados, incompletos, sozinhos em
sofrimento.

Meus bem amados, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a Luz, eu lhes dou minha benção.
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Meus bem amados, eu venho com Amor para lhes confirmar que a Vibração é Amor, a Vibração é Luz, a
Vibração é Verdade. Toda Vibração que vocês emitem com o Coração é capaz de realmente transformar o
mundo, senão meu sacrifício e minha crucificação teriam sido em vão. O que pensar daqueles, dentre seus
irmãos, que afirmam que a Vibração não pode mudar as coisas?

Aqueles que dizem que a Vibração emitida pelo Coração não é preparação para lutar contra a sombra e contra
a fatalidade de suas vidas? Aqueles de seus irmãos que dizem isso perderam a fé, aquela que move
montanhas.
A fé é o motor da Vibração de seu Coração, é ela que move montanhas, mas com a Vibração do Amor ela é
muito mais, é a força que criou os universos.
Não crer nela, considerar essa força como qualquer outra força, compará-la às outras forças, é um ato de
pouca fé e falta de Amor. Aquele que vive o Amor torna-se o farol de toda vida, ele transcende pela
radiação seu entorno, mas também a qualidade do sol e de todos os planetas.

Tudo está interligado, tudo é interdependente, nada pode existir sem a radiância do Amor. Se vocês duvidam
disso, como vocês farão para vir a mim? Como vocês farão para mudar de Vibração? Como vocês poderão
amar seus irmãos? Como, mesmo, vocês poderão amar a si próprios?

Não há regras aritméticas, não há regras matemáticas complexas, a única regra é: o Amor é tudo o
que é.
Ver outra coisa é já uma dualidade, já uma divisão e já uma recusa de sua divindade e de sua Unidade. É
reintroduzir-se na ação/reação.

O Amor é Graça, o Amor é Unidade, porque não casar esse axioma?
Tudo se transforma na Luz do Amor, tudo se resolve na Unidade do Amor.

Meus queridos irmãos, é claro que vocês são livres, livres para continuar todas as suas experiências. Enquanto
a sede por experiências estiver aí, vocês não poderão fazer a última experiência que é o Amor.

O Amor é a única experiência que termina todas as outras, a única experiência que pode conduzi-los à sua
divindade. Todas as outras não são senão distanciamentos. Compreendam bem que eu não julgo e nem
julgarei nenhuma outra experiência diferente do Amor pois, definitivamente, todas as experiências os levarão
um dia a fazer a última experiência o tempo não conta, nem a soma de suas experiências, diante da grandeza
do Amor.

Meu coração tem, em toda parte, sede de vocês, sede de vê-los reencontrar nosso Pai. Meu coração
arde por abrasá-los em meu fogo.
Qual é o mais belo êxito de Amor senão o de se fundir nesse braseiro de Amor que, eu e outros grandes seres
de Luz, lhes propomos?
Qual experiência pode rivalizar com o fogo do Amor?
Nenhuma, é claro.

Mas enquanto vocês não decidirem vivê-la, eu não posso estender minha mão totalmente, eu só posso
acariciar sua alma, às vezes, eu apenas posso me recordar das boas lembranças de Unidade que vocês são.
Meus bem amados Irmãos de Luz, eu venho o mais próximo de vocês, para tocá-los. Vocês aceitarão deixar-
se tocar pelo meu fogo?
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Eu sou seu baluarte contra o sofrimento, seu baluarte contra a noite.
Como eu os amo. Como eu sou vocês, que são eu, como sua Luz é necessária ao Sol. Vocês contam mais do
que jamais vocês poderiam crer ou esperar.
Fujam daqueles que querem induzi-los na dor, na crença em sua dualidade.

Certamente vocês estão em peregrinação por tantas vidas, que vocês acreditam verdadeiramente que o que
vocês vivem é a realidade. Mas a única realidade é a Unidade, o “Eu Sou”, a Vibração do Amor.

Apaguem seus hábitos de medos e de sombra.
Vistam seu hábito de Glória, adornem-se da cor do Amor e da Verdade.
Eu estou aí para acolhê-los, para abraçá-los e felicitá-los por terem feito a escolha da Verdade.
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Bom dia a todos.
Vou, como de meu hábito, escutar suas questões e tentar dar-lhes todas as Luzes possíveis em relação às suas interrogações.

Questão: o fato de eu ter problemas financeiros em minha atividade profissional é um sinal de que não estou mais em meu
lugar?

Cara amiga, é importante, hoje, mais do que nunca, sentir-se no bom lugar, qualquer que seja a retribuição.
Então, haverá pessoas que estão em lugares que não lhes parecem bons e, no entanto, terão muitas retribuições.
Outras estarão em seu lugar, mas vão sentir que sua retribuição não está em relação com a intensidade do trabalho fornecido.

O mais importante hoje, mais do que nunca, é sentir-se em seu lugar.
É, sempre, dado o necessário, mas, jamais, mais.
É importante compreender que os modos de funcionamento da sociedade que vocês estabeleceram entram, agora, no reino do
«sempre mais»: sempre mais dinheiro, sempre mais prazeres, sempre mais disso ou daquilo e, a cada vez que isso é mais, é menos
espiritualidade.

Então, se vocês têm a chance de ter uma atividade que nutre sua alma, antes de nutrir seu corpo, então, é isso o mais importante,
mesmo se, por vezes, efetivamente, seja, por vezes, mais difícil encher os bolsos.
Mas é melhor preencher a alma, creiam-me.

Questão: como escolher entre o desejo de desembaraçar-se de uma doença e o fato de aceitá-la?

A resposta far-se-á em dois níveis.
É preciso, efetivamente, compreender que a encarnação, nessa dimensão, acompanha-se da noção de doença.
Então, é extremamente sedutor encontrar as causas profundas das doenças, quaisquer que sejam, quer elas sejam situadas nas
esferas mentais, emocionais ou em outros níveis.
É, sempre, importante para o ser humano nesse corpo encontrar uma justificação.
Essa é uma primeira parte do caminho, e inúmeros de vocês o fizeram, durante certo número de anos.
É, como dizer, perfeitamente louvável, porque há necessidade de dar um sentido ao sofrimento.
Isso sempre existiu, não é?

É preciso, efetivamente, compreender que, hoje, dadas as vibrações que estão sobre este planeta, inúmeras doenças aparecem ou
desaparecem, independentemente de sua vontade pessoal.
É importante compreender que, a um nível de consciência, é importante lutar contra a doença.
Em outro nível de consciência, que muitos de vocês integraram, é preciso, primeiro, compreender porque a doença está aí, não,
unicamente, ao nível das causas orgânicas, mas, também, psíquicas, ou seja, que vão dar os elementos de compreensão, porque
vocês têm essa doença.
Vocês vão, portanto, resolver algo e lutar contra a doença, não agindo sobre a doença, mas sobre a suposta origem dessa doença.
Isso é muito louvável, também.

Mas há outra fase, na qual a doença é considerada como parte da encarnação, na qual a doença tem algo a dizer-lhes.
Mas, também, é preciso admitir que a doença é uma quintessencialização de seu ser, ou seja, através do sofrimento da doença, é
dado algo à alma, que é uma alavanca extraordinária de elevação e de purificação.
Isso faz parte, também, do jogo da encarnação.

Então, se vocês adotam esse ponto de vista, é importante, nesse nível de consciência, não procurar o porque do como de uma doença
e não mais procurar lutar contra a doença ou contra as causas, mas, efetivamente, considerar essa doença como um fator evolutivo.
Quando vocês consideram essa doença como um fator de transcendência e de evolução, então, a doença poderá afastar-se de vocês
sem, contudo, lutar contra.

Volta-se, sempre, à mesma frase: «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
Quanto mais seu nível de consciência ampliar-se, mais é importante passar nessa noção de dimensão.
É preciso não ver a doença como uma punição, mesmo se, efetivamente, a maior parte das doenças não chegue, jamais, por acaso,
há, sempre, uma justificação em algum lugar.
Mas ver isso assim é permanecer na dualidade: ver o que é luminoso e o que não é luminoso.

Hoje, é-lhes solicitado passar além disso, é-lhes solicitado dizer-se «a doença está aí, eu sei porque ela está aí».
A questão é «eu vou lutar contra a doença» ou interrogo-me, unicamente, sobre a qualidade da vibração de minha alma e continuo a
subir de vibração em vibração e a doença fará o que ela quiser.
Geralmente, se vocês sobem, realmente, em vibração, a doença não poderá acompanhá-los, ela será obrigada a soltar, obviamente.
Então, a solução verdadeira está nesse nível.
Mas é verdade que, de vida em vida, vocês tomaram, nós tomamos o hábito de procurar as causas, de procurar porque algo não está
na linha reta da Luz, é a justificação normal, evidentemente, do ser humano, e é assim há milênios e milênios, mas as coisas estão
mudando, muito rapidamente.
Aí está a resposta que eu posso dar.

Questão: como fazer quando o cônjuge não se interessa pelo caminho espiritual?
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Infelizmente, não há preconizações para que uma pessoa decida abrir seu caminho.
É uma questão eminentemente íntima, e o cônjuge está mal colocado nesses casos para ser aquele que vai iniciar o caminho.
Ou os dois começam o caminho, ou há um no caminho e o outro está na reação em relação a isso.
Geralmente, a reação está ao oposto, porque a relação a dois faz com que, quando os dois estão de acordo, é perfeito, mas quando
um busca o espiritual, o outro vai buscar o material.
E, infelizmente, o parceiro, nesse caso, é, certamente, o ser o mais mal colocado, eu diria, para pôr o outro em uma forma de abertura
de caminho.
Isso é geral.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que essa pessoa é completamente livre de suas escolhas e de entrar em um caminho ou
outro.
A partir do momento em que se é dois, eu concebo que isso possa ser difícil, mas a maior abertura é, também, aceitar que o outro não
seja, necessariamente, como se gostaria que ele fosse.

Questão: como superar os sofrimentos ligados às perturbações atuais?

O efeito desestabilizador é ligado, unicamente, ao olhar portado.
É solicitado, hoje, mais do que nunca, quaisquer que sejam os eventos exteriores, quaisquer que sejam as perturbações ligadas aos
elementos, quer sejam as perturbações ligadas ao humano, quaisquer que sejam, o importante é que todas as perturbações que estão
aí e que os afetam em graus diversos não são feitas para serem esquecidas, mas para serem transcendidas.

Como transcender tudo isso?
Obviamente, quando se sente o sofrimento de algo que se produz, tem-se a impressão de ser submerso por aquilo.
O único modo é o de voltar-se para seu ser interior, o que não quer dizer excluir-se do mundo, longe disso, isso quer dizer,
simplesmente, reforçar sua conexão com sua essência, com sua unidade.
Naquele momento, torna-se muito mais fácil enfrentar porque, progressivamente e à medida que vocês entram em sua essência
interior, em sua unidade, em sua irradiação de ser, progressivamente, vocês entram na alegria interior, nessa fluidez, nessa unidade.

O exterior, qualquer que seja, mesmo o mais dramático, não pode mais tocá-los.
Então, com esse sofrimento que vem do exterior, é importante voltar-se, ainda mais, para o interior, para encontrar a indizível alegria
que habita em todo ser humano ao nível do coração.
A solução está, unicamente, nesse nível porque, se vocês querem lutar contra, é como a doença, vocês ali não chegarão, porque o
exterior será cada vez mais perturbado, aí, agora.

Então, é preciso adotar uma atitude interior perfeita, uma atitude que os aproxima de sua dimensão de ser.
Tudo isso está aí apenas para isso.

A grande lição que vocês vão viver é, justamente, esta: quaisquer que sejam os distúrbios exteriores (e eu chamo de exterior tanto a
família como o mundo, como o universo, como os próximos, como os inimigos, como os amigos, isso não tem qualquer importância),
tudo isso deve ser transmutado à Luz interior.
Vocês transmutam, quando tocam sua essência, vocês irradiam a alegria e, naquele momento, o exterior não tem mais importância
alguma.

Todos, aqui, têm vivido, em graus diversos, experiências de vida, de fusão com seu ser interior.
Isso, talvez, tenha durado um bilionésimo de segundo ou algumas semanas, mas, naquele momento, vocês são a Fonte.
Nada mais do exterior pode atingi-los.
Isso não quer dizer que o exterior não lhes importe, isso quer dizer que sua irradiação e sua qualidade de ser atinge tal nível, que nada
mais pode afetar essa irradiação de ser.
É isso que é preciso encontrar hoje.

Então, para nada serve pôr velas para proteger-se, totalmente, desse exterior.
Ele está aí, obviamente.
Então, por vezes, vocês têm a impressão de que esse exterior incomoda-os para encontrar seu interior, sua essência interior, porque
seu olhar está, ainda, demasiado voltado para o exterior, simplesmente.
Se ele estivesse mais voltado para o interior, vocês não se aperceberiam, de modo algum, qualquer influência desse exterior sobre seu
ser interior.

Questão: como não ser cortado do sentido do sagrado?

Então, isso é algo que é extremamente corrente no desenvolvimento espiritual do ser humano.
Vem uma época, na qual vocês reencontram a Luz, quer vocês a chamem felicidade, sentido do sagrado, samadhi, êxtase, íntase,
pouco importa.

Há, a um dado momento, que deve ser lembrado, no qual vocês reencontram, de maneira total, consciente, a Luz, que cada um vai
traduzir com as próprias palavras.
Infelizmente, essa experiência vai durar, conforme as pessoas, de alguns minutos a algumas semanas, raramente mais porque, depois,
vocês recaem a um nível vibratório que era o seu antes, mas vocês vivem com a lembrança de sua experiência e, portanto, sua
esperança é a de reproduzir esse estado.

Mas, para reproduzir esse estado de modo estável e definitivo, de algum modo, há, ainda, um trabalho a fazer, que é, também, o soltar,
ou seja, enquanto vocês dependerem de circunstâncias exteriores, enquanto atribuírem às circunstâncias exteriores a dificuldade para
reencontrar esse estado, é que vocês não estão, suficientemente, voltados para o interior.

Então, não é uma questão de meditar mais longo tempo, não é uma questão de orar mais longo tempo, é uma atitude da consciência,
que deve voltar-se, totalmente, para o divino.
É, também, o abandono à Luz porque, quando se vive a primeira experiência da Luz, vive-se essa experiência nada tendo
abandonado.
Tem-se a impressão de que se vai manter seu pequeno conforto e sua pequena vida, mas a Luz, quando ela se instala, é um
cataclisma.

Olhem os místicos, olhem na igreja católica, ohem em todas as tradições, os seres que tiveram a revelação da Luz.



Houve um antes e um depois, em todo caso, para aqueles que permaneceram na Luz, para os seres particularmente missionados.
Mas aqueles que vivem a experiência da Luz que, depois, voltam às vidas normais, não têm mais do que apenas uma esperança: é a
de reencontrar esse estado.
Mas reencontrar esse estado necessita de um trabalho que não é insuperável, mas um trabalho de abandono.

Abandonar-se à Luz é outra coisa que viver a experiência da Luz.
Isso necessita do que fez Cristo na cruz: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Isso é importante.
Então, vocês vivem com a lembrança, mas a lembrança não é a experiência, obviamente.
Então, vocês passam seu tempo, através das leituras, através das meditações – o que é muito louvável, eu repito – a procurar a
experiência que vocês viveram.

A experiência está aí, em seu coração, ela espera apenas uma coisa: que vocês se abandonem, totalmente, a ela e, isso, é uma
escolha da consciência, isso não depende de uma técnica.
É aceitar ver sua vida dissolvida, é, de algum modo, uma pequena morte.

A passagem à ressurreição e não à iluminação necessita de morrer.
É preciso morrer para quê?
Morrer para si mesmo, morrer para o que se construiu, morrer para o que se construiu ao redor de si e em si e, isso, é um processo
químico, também.
Não é, unicamente, um processo energético e de consciência.
É preciso, para isso, abandonar-se, totalmente, para entrar nessa mestria de Luz.

Eu falei de processos químicos, porque isso corresponde a modificações extremamente importantes ao nível do metabolismo do
cérebro, isso corresponde a uma modificação de hormônios mediadores, o que vocês chamam os neuromediadores, ao nível da
cabeça.
Há um hormônio, que é conhecido há pouco tempo sobre a Terra, que é o hormônio que se ativa quando da experiência de morte
iminente ou quando de experiências místicas, que se chama epifisine, um hormônio secretado pela epífise (glândula pineal).
Esse hormônio vem inundar o cérebro, no momento em que há esse estado de sagrado que é vivido, esse reencontro com a Luz.
E, depois, obviamente, se as conexões não se estabelecem de maneira formal com outras zonas do cérebro, bem, recai-se ao nível da
consciência comum.
Apenas quando da ativação definitiva ao nível da química do cérebro é que isso vai provocar um estado estável.

Há, também, uma conexão que deve fazer-se ao nível do cérebro com o coração, em outro nível que não o neuronal.
É um nível de consciência pura, no qual a alma toma, totalmente, posse do corpo e não, unicamente, a alma que é alojada assim, atrás,
no coração, mas a alma toma posse, totalmente, de todo o cérebro e de todo o organismo.
É apenas naquele momento que o ser entra na ressurreição ou nos samadhi, se preferem, ou iluminação do supramental.
É um estado que viveram inúmeros sábios orientais, Muktananda, por exemplo, Yogananda e outros.

Questão: qual diferença você faz entre a alma e o Espírito?

O Espírito é algo que vem para vocês, através dos processos ascensionais.
De momento, é-lhes solicitado despertar, totalmente, sua alma.
O Espírito está em outro nível.
O espírito é a centelha, o Espírito é o mesmo, em toda vida.
Há famílias diferentes, filiações de alma diferentes, mas há, ao nível do Espírito, uma unidade.
Não há família de Espíritos, há um Espírito.
O grande Espírito, que é o mesmo em todo Espírito.
Isso é outro nível ainda, está-se além da ressurreição, está-se em iniciações posteriores, eu poderia dizer, ao que vocês podem viver
na encarnação.
O que vem para vocês não é a dimensão da alma.
O que vem para vocês, atualmente, em seu Sistema Solar, é a dimensão do Espírito, e vocês apenas poderão reencontrar o Espírito se
já reencontraram sua alma.

Questão: então, como reencontrar a alma?

Não há técnica para isso.
É algo que é a aceitação da vontade da alma.
O problema é que, através do jogo da encarnação, os seres humanos afastaram-se da própria alma.
A alma está mais ou menos distante da manifestação na personalidade, para outros, ela está muito próxima.
Ela se torna próxima quando vocês vivem a experiência do sagrado, quando virem a experiência mística de «tudo é amor» e, depois,
vocês recaem.
Esse é o primeiro contato, real, com a alma, mas não com o Espírito.
O contato com o Espírito necessita de ter, já, contatado a alma, ter ativado todos os chacras, feito subir o kundalini, constituir o corpo
de Luz.
Naquele momento, vocês podem ser regados pela fonte de cristal, que é ovajra dos tibetanos, que corresponde à fonte de Luz que vem
regar sua alma.
Isso é o Espírito.

Questão: para reencontrar a alma, é necessário cortar todas as nossas relações, nossos apegos?

Isso depende do que você chama «cortar».
Não é questão de fazer a faxina para o vazio ao redor de si.
É questão de cortar de maneira totalmente diferente, ou seja, voltar o olhar para o interior.
As relações jamais foram obstáculo para a primeira experiência.
Em contrapartida, a um dado momento, será preciso fazer como Cristo disse aos seus apóstolos: «deixem os mortos enterrarem os
mortos» e, aí, efetivamente, será preciso saber o que é que é o mais importante.
Mas ninguém, jamais, pedirá a vocês para suprimir marido, mulher, filho, família, casa, automóvel.
Não foi isso que eu disse, tudo isso é uma atitude ligada à consciência, em primeiro lugar.

Há místicos que foram casados, que tiveram filhos.



Mas é verdade que, em diferentes tradições, eles estiveram sozinhos, porque é muito mais fácil ser sozinho do que estar acompanhado
nesse caminho.
Então, há, nesse momento, tolices que são ditas para reencontrar a Luz: é preciso ser dois, é preciso encontrar a alma irmã, a alma
gêmea, a família.
Isso são tolices, porque a Luz, é preciso encontrá-la no interior de si, unicamente no interior de si.

Não se vai procurá-la no outro, isso é uma heresia.
Se não se encontrou em si, não se vai encontrá-la no exterior.
Em contrapartida, se vocês a encontraram em si, vocês vão encontrá-la em todo ser humano.
Vocês a perceberão por trás das vicissitudes da encarnação daquele que não encontrou a Luz, entretanto, é real.
Então, não há regra estabelecida.

Não é porque vocês vão cortar as relações com papai, mamãe, ’s filhos, a mulher, o marido que vocês vão encontrar a Luz.
Não é fechando-se em uma caverna que vocês vão encontrar a Luz.
Há os que permaneceram muito tempo, eles continuam esperando.
Não é função de circunstâncias exteriores é, unicamente, função de seu olhar interior.
É isso o mais importante.

Entrar em contato com sua alma vai traduzir-se por um estado de êxtase e, também, pela ativação de algumas funções que os orientais
chamaram os poderes da alma, os sidhis.
Os sidhis são a ativação de marcadores do contato com a alma.
É a construção do antakarana.
É a possibilidade de ouvir o som da alma, esse som da alma que é ouvido no ouvido esquerdo.
Há sete sons diferentes.
O importante é compreender como as energias que estão aí, que entram em vocês, em nós, como elas podem despertar a alma.
Para isso, é preciso voltar-se para o coração, onde se encontra a alma.

O Pai encontra-se na divindade interior, ao nível do peito, mas, também, com um retransmissor na cabeça.
Em contrapartida, sua alma não se encontra na cabeça, ela se encontra no coração.
O Espírito encontra-se no coração e na cabeça, mas isso é uma etapa ulterior.

Então, convém portar a consciência, a atenção, a concentração, o mais possível, para o coração, para que a energia que chega pela
coroa desça ao coração.
Vocês sentirão a vibração do chacra cardíaco, naquele momento vocês entrarão no êxtase.

Questão: como ampliar as vibrações do coração e da consciência?

Voltando-se para seu coração, simplesmente.
Porte sua consciência no coração, simplesmente.
Porte sua consciência onde se encontra a divindade.
Hoje, vocês estão na irradiação do que se chama o Espírito Santo.
Vocês recebem essa Luz há vinte anos agora.
Essa Luz chega pelo chacra coroa.
Hoje, é-lhes pedido, o mais possível, portar essa energia no coração, para abrir o coração, e é tudo, não há técnica.
Não é um mantra que vai abrir o coração, basta portar, diretamente, a consciência no coração.
É tão simples assim.

Questão: o que fazer quando se é confrontado ao ódio do outro?

Se você responde ao ódio por uma necessidade de proteção, você reforça o ódio.
Se você entra no amor, você reforça, também, o ódio, mas a diferença é que, naquele momento, o ódio não pode mais atingi-lo.

Então, em face do ódio, em face do descaso do mundo, em face daqueles que não compreendem para o que vocês se inclinam, é
importante progredir na elevação espiritual e vibratória.
Se você recai no jogo da oposição, se recai na proteção do vale tudo, você reforça, ainda mais, o ódio, e o impacto sobre você será
maior, mesmo se tenha a impressão, em um primeiro tempo, de estar protegido.

S Luz nutre-se de Luz, a sombra nada pode contra a Luz, quando a Luz cresce, a sombra pode algo contra a Luz quando a Luz
interessa-se pela sombra, isso é muito importante para os tempos que vêm.

Questão: o que você chama «sombra»?

A sombra é a oposição à Luz.
A sombra é da Luz que não é etérea.
A sombra é o que é divisão, dualidade.
A Luz é o que é unidade, amor.
A sombra é o que é ausência de amor.
A sombra e a Luz, nessa dimensão em que vocês vivem, vive-se em oposição.
Há dimensões nas quais a sombra não pode existir, porque a Luz está por toda a parte, a Luz toma todo o lugar.
No mundo que vocês experimentam, a Luz não está por toda a parte, longe disso.
A sombra tomou uma importância fenomenal, e é apenas através da ausência da Luz que vocês concebem a sede da Luz.
É o jogo da encarnação, tal como foi decidido por instâncias superiores, digamos.

Então, em seu mundo, hoje, que é um mundo em transição, que vai funcionar, em muito pouco tempo, com regras diferentes, é-lhes
solicitado, agora e já, aceitar as regras da nova dimensão, na qual a sombra não existe.
Então, como vocês querem entrar na Luz, onde a sombra não existe, se passam seu tempo a encontrar o que é da Luz e o que é da
sombra?
Vocês fazem o jogo da dualidade e, portanto, o jogo da encarnação.
A experiência da Luz que vem para vocês é uma experiência não dual, é uma experiência de unidade, de transcendência, na qual não
há qualquer lugar para a sombra, há lugar apenas para a irradiação do amor.



Então, é preciso, agora e já, apreender isso e entrar nisso quer dizer que não é preciso mais procurar, de maneira ideal, não ver a
sombra, mas ver apenas a Luz.
Para tornar-se um pouco como uma criança que vê tudo com o olhar novo, com um olhar no qual tudo é Luz.

Questão: o que vai acontecer em 27 de dezembro?

É uma passagem cósmica. Como vocês tiveram no ano passado, com os cometas que passaram muito próximos da Terra.
Os cometas são ligados à energia Micaélica, é a energia do fogo de Miguel que se derrama sobre a Terra.
O evento que corresponde ao fim desse ano de 2007 é capital, na evolução da humanidade.

Então, eu sei que inúmeros seres fizeram referência ao aparecimento de um novo planeta, de um novo Sol, outros, ainda, do
basculamento dos polos.
Pode ser tudo isso ao mesmo tempo, como nada de tudo isso.
O mais importante é que as influências do Sol Central da galáxia vão encontrar-se multiplicadas.
Então, vocês, seres humanos, vão ali responder ao seu modo, ou abrindo, ainda mais, seu coração e sua cabeça ao Espírito, ou
recusando, e os planetas vão fazer a mesma coisa.
No caso de um planeta que aceitaria a totalidade da irradiação do Sol Central, efetivamente, vocês assistirão à transformação de um
planeta em sol.
No mínimo, vocês terão influências climáticas extremas, mas, também, na consciência, que serão, de qualquer modo, extremas.

Isso são eventos que vão, eu repito, depender da reação de cada ser humano.
Nós não podemos dizer, de maneira definitiva, que tal dia, a tal hora, acontecerá isso.
Tudo o que eu posso, simplesmente, dizer, é que vocês entraram agora, totalmente, nos tempos da transformação.
Não é em dez anos, não é em vinte anos, não é em cinco anos, é agora.
Esse agora que se estende desde alguns dias e até alguns meses, mas não mais, e tudo é possível durante essa transformação, uma
vez que é uma transformação.

Mas eu não posso definir os quadros disso.
Eles serão adaptados, progressivamente, em função das respostas da humanidade, mas, também, dos planetas.
Se vocês não estão prontos agora, vocês não o estarão, jamais.
Não vale a pena esperar.
Há os que se sentem prontos há dezenas de anos, e eles verão que não estão prontos, no momento em que isso acontecer.
Há outros que se dizem «não estou pronto» e que estão prontos.
Tudo depende da faculdade de abrir seu coração, unicamente disso.
A abertura do coração é, necessariamente, o soltar.
O coração apenas pode abrir-se se há, efetivamente, o soltar.

Caros amigos, creio, agora, que vou deixá-los e reencontrá-los amanhã.
Eu lhes aporto a minha bênção.
E, sobretudo, não se esqueçam de que o mais importante é o que acontece em seu peito, no interior de seu ser.
Aproveitem da intensidade do Espírito que desce para vocês para acender a energia da alma, para que essa alma possa iluminar, por
sua vez, seu corpo e sua personalidade.
Para isso, é preciso entrar na essencialidade, isso é muito importante.
Eu lhes aporto a minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Questão: poderia falar-nos de categorias de almas?

Eu não empreguei a palavra categoria, eu empreguei a palavra filiação, empreguei a palavra origem, eu não
falei, absolutamente, de categoria, a palavra não é, absolutamente, adequada.
Há almas de origem diferente, mas o Espírito e a finalidade são únicos.
Nós temos, todos, o mesmo Espírito, multiplicado ao infinito, é a centelha divina.
Agora, a alma tem uma polaridade; a polaridade é ligada não a um grupo, mas a um tipo de trabalho que deve
ser realizado, tanto na encarnação como em outros planos intermediários.
Não há interesse algum em definir um plano de alma.
Não há hierarquia aí.
Há, simplesmente, uma polaridade do trabalho a fornecer, mas, também, uma tonalidade, eu diria, em relação
com a vibração da alma que pode ser, efetivamente, diferente, de acordo com as filiações que são diferentes.
A filiação está em relação com a origem planetária, já.
Nem todas as almas veem desse Sistema Solar, sobretudo neste período.
Eu diria que unicamente cinquenta a setenta por cento das almas vêm dessa origem solar.
As outras vêm de outros sistemas solares, ao nível de sua fonte de alma, eu esclareço, e não de Espírito.
Há, também, um trabalho de alma que é diferente, segundo a polaridade da alma.
Há almas cuja polaridade é a de encontrar a Luz na matéria.
Há outras almas que têm o trabalho de encontrar a Luz na Luz.
Há outras almas que estão aqui para fazer o equilíbrio entre a matéria e a Luz.
Isso não pressagia qualquer evolução mais ou menos importante.
As almas têm polaridades, o que não existe ao nível da centelha, obviamente.
Questão: poderia falar-nos de almas irmãs e de almas gêmeas?

É um assunto extremamente complexo.
Houve inúmeras intervenções de forças obscuras que procuraram fazê-los crer que vocês não podiam
encontrar sua filiação divina se não estivessem emparelhados ou associados a outras almas, mas vocês são
associados a milhares de almas.
Por que associar-se, unicamente, a uma só alma?
Vocês são irmãos e irmãs, associados na encarnação.
Suas almas, mesmo se não vêm da mesma Fonte, vêm do mesmo Espírito.
Então, por que privilegiar e pôr relações onde elas não existem?
Há almas que vêm, de fato, de uma dicotomia, ou seja, uma alma, a um momento, pôde dividir-se em duas
almas, mas essa divisão não tem qualquer razão para reproduzir-se na encarnação.
Então, por vezes, isso dá situações um pouco cômicas, nas quais pessoas pensam que, para encontrar sua
realização, devem encontrar sua alma irmã, sua alma gêmea, sua metade, como se diz, mas não há processo
assim.
O homem deve procurar, sozinho, o caminho da Luz.
Então, vocês estão todos religados, uns aos outros, mas não, especialmente, a uma alma.
Vocês reencontram, a cada fim de estrada que fazem, almas que já reencontraram em outras situações, em
outros espaços ou em outros sistemas solares.
Não há relações que sejam irremediáveis e fixas, mesmo quando as almas dividiram-se, porque é um processo
que existe.
Não é por isso que vocês devam reencontrar essa referida metade de alma, uma vez que cada alma é
completa, na totalidade e na unidade.
Questão: o que é das «velhas» almas?

Há almas que entraram em manifestação nessa terceira dimensão desde os tempos antigos, que participaram,
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inteiramente, desse ciclo de encarnação na terceira dimensão que é de cinquenta e dois mil anos.
Outras almas, em contrapartida, fizeram a experiência da encarnação nesse planeta desde muito pouco tempo.
Mas não são, necessariamente, as mais evoluídas, aquelas que estão aí há muito tempo.
Nada a ver entre a juventude de alma e a evolução.
Há almas muito velhas que não são sábias, de modo algum, e há almas mais jovens que são muito sábias.
A maior parte das crianças a quem vocês chamam índico, cristal ou diamante são crianças que viveram muito
poucas encarnações.
São almas jovens para esse plano e, no entanto, elas são muito mais velhas quanto à origem de Espírito.
Questão: é verdade que se podem viver diferentes tempos, em diferentes planos?

Isso não é uma teoria, é a realidade.
À noite, quando vocês dormem, partem para outras dimensões.
Há seres encarnados que são capazes de veicular a consciência em diferentes planos vibratórios, em
diferentes corpos sutis, como vocês dizem, em diferentes casulos, e podem ter diferentes vidas em múltiplas
dimensões.
Isso é complicado pelo fato de que o que vocês chamam, aqui embaixo, o escoamento linear do tempo,
absolutamente, não existe, fundamentalmente.
É apenas a ilusão da precipitação da alma em encarnação, há cinquenta e dois mil anos, que, para a
experiência da divisão, os faz crer que vocês vêm de um passado para ir a um futuro.
Mas o tempo não se desenrola de modo linear, mas cíclico.
O tempo nada tem a ver com algo que venha de um passado e que iria para um futuro.
Há algumas almas que são capazes de experimentar multidimensões, que podem ir muito longe.
Vocês podem viajar no tempo, no espaço e nas dimensões, ao mesmo tempo.
Questão: não é contraditório com os princípios da reencarnação?

A reencarnação é algo de extremamente recente nos princípios desse planeta, porque foi criada quando da
descida em encarnação de terceira dimensão no qual vocês são submetidos, efetivamente, ao que chamam lei
de ação/reação.
Mas a lei de ação/reação não é nem imutável nem presente em todos os universos, ela é específica dessa
terceira dimensão.
Inúmeros seres humanos são capazes, hoje, de escapar dessa lei de ação/reação.
É completamente estúpido crer que vocês estarão submissos até o fim de suas vidas às reações de suas
ações, porque é um círculo sem fim.
A única coisa que vocês têm a fazer é passar da ação/reação para a ação de graça, ou seja, entrar no princípio
Crístico.
Naquele momento, vocês não terão mais necessidade de estarem submissos à ação/reação.
Há uma ação/reação que existe, ainda, por pouco tempo, sobre este planeta, uma vez que a ação/reação faz
parte da densificação de terceira dimensão há mais de cinquenta mil anos, em todo caso, no mundo de
superfície.
Ela é diferente nos outros mantos e nas outras vibrações da Terra.
Então, não creiam que a ação/reação seja imutável.
Mesmo os tibetanos, quando escreveram sobre o carma, disseram, efetivamente, que é uma ilusão crer que
vocês vão pagar até o fim de seus dias as reações de suas ações.
O Pai está além de tudo isso.
A Luz está além de tudo isso.
Isso são leis extremamente enquadradas que correspondem a um ciclo preciso da humanidade e nada mais.
Esse ciclo de humanidade no qual vocês vivem, de momento, representa nada, absolutamente, em relação ao
conjunto de dimensões.
É um acidente de percurso, eu diria.
Questão: como desenvolver a intuição?

A intuição é ligada ao olhar interior, que é ligado à visão, à previsão, à capacidade de ver por trás do que é
visto.
Então, há montes de técnicas de meditação, de focalização no terceiro olho, que é a causa da intuição, que vão
permitir desenvolver a vibração nesse nível.
É, sempre, um problema de focalização de consciência.
Como eu disse ontem, para a energia do coração, aí, é a mesma coisa, para a energia do terceiro olho.
A visão é algo que se mantém e que se desencadeia.
Isso se desencadeia, em especial, através de respirações nasais alternadas não para fazer descer o sopro ao
nível do hara, mas para fazer subir o sopro ao nível do cérebro.
Isso é uma técnica de pranayama, muito antiga nas tradições, que funciona muito bem.
Inspira-se por Ida e sopra-se por Pingala.
Narina esquerda inspira, narina esquerda expira e isso, focalizando a consciência no terceiro olho.
É uma técnica, há muitas outras.
Questão: qual é a diferença entre Sananda e Cristo?

Cristo é Cristo.
É um princípio solar que existe em todas as humanidades encarnadas, que sobrevém a um dado momento,



que permite a passagem para outra dimensão.
É um princípio solar que permite transcender a dimensão de encarnação.
Sananda, Maitreya são palavras que foram dadas como instrutoras do mundo e que foram utilizadas, sobretudo,
para portar o suporte vibratório, que nada tem a ver com o Cristo e que quiseram assimilar, por excesso de
linguagem, a Cristo.
Questão: no entanto, existem fotos de Cristo com Sananda indicado como nome?

Isso é problema deles.
Quem conhece o verdadeiro rosto de Cristo, exceto aquele que O viu?
Que são todas as representações do rosto do Cristo que vocês têm?
Existem milhares delas.
É como a mamãe celeste: se vocês vão aos ortodoxos, eles vão representá-la como uma morena de olhos
azuis, se vão alhures, vão representá-la com traços latinos.
Onde está a realidade?
Em contrapartida, a vibração do nome é uma realidade.
Cristo é uma vibração.
Sananda é outra vibração.
Maitreya é outra.
Eu posso explicá-lo intelectualmente, mas é a vocês que cabe sentir, no mais profundo de seu ser.
Com o que vocês estão em contato?
Quando vocês dizem «Cristo», o que acontece no interior de vocês?
Quando vibram Sananda, o que acontece no interior de vocês?
Quando vibram Maitreya, o que acontece no interior de vocês?
Onde está a verdade?
Onde está a autenticidade?
O importante é o que vocês pensam em seu coração.
Há seres que vão meditar em toda boa consciência em Sananda e que estarão em contato com Cristo.
Eles continuarão a chamá-lo Sananda.
É problema deles.
Mas, a partir do momento em que o coração está puro, a energia Sananda não estará ali, é a energia Cristo que
estará ali.
Felizmente, isso funciona assim.
Mas por que querer, a todo custo, transformar os nomes?
Historicamente falando, Cristo é Cristo.
Questão: qual diferença você faz entre Jesus e Cristo?

Jesus é o personagem histórico que, nesse planeta, veiculou a dimensão Crística.
Cristo é o logos solar.
Lembrem-se de que, hoje, vocês devem, todos, tornar-se Cristo.
A realidade de Cristo é o Sol, disso eu falei, longamente, em minha vida.
Mas, abuso de linguagem, quando eu digo Cristo eu falo, também, de Jesus, obviamente, o neófito que portou
a vibração Cristo.
Há os que dizem que a vibração Cristo esteve presente nos três últimos anos da vida de Jesus, a partir do
momento em que ele se retirou ao deserto até a crucificação.
Efetivamente, é uma verdade, mas ele era, entretanto, Jesus Cristo, assim que nasceu, mesmo se o princípio
solar não estivesse ali, totalmente.
Historicamente falando, foi o primeiro.
Muitos seres humanos imitaram Cristo e tornaram-se, portanto, Cristo.
O primeiro que deixou traços foi São Francisco de Assis, mas havia, bem antes, Apolônio de Tiane, que era
uma reencarnação de Jesus, que reportou, novamente, o princípio Crístico.
E outros seres que foram grandes taumaturgos portavam, totalmente, a energia de Cristo.
Mas, historicamente, quando se diz Cristo, trata-se de Jesus Cristo.
Questão: as religiões vão poder, enfim, unir-se para o acesso à quinta dimensão?

Então, aí, você sonha em tecnicolor, como se diz.
Você está sonhando na quinta dimensão, caro amigo.
Não creia que poderes seculares, que foram instaurados para que, sobretudo, o ser humano não encontre o
divino, possam, de repente, decidir que o ser humano deve encontrar o divino.
Isso está presente tanto na igreja católica como junto aos judeus como junto aos muçulmanos.
Sobretudo hoje.
Caros amigos, eu lhes digo boa noite.
Divirtam-se.
Tornem-se mais leves, não mais pesados, senão, isso para nada serve.
Então, não se sobrecarreguem com outras coisas que não o que é a vibração de seu coração e de seu ser
essencial.
Eu lhes aporto a minha bênção e digo até uma próxima vez, talvez, e até breve.
__________________

************
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Eu os abençoo meus filhos e inundo seus corações da minha Graça eterna.

Meus bem amados, eu venho hoje falar-lhes da Luz, de fato das luzes, pois não há uma luz, mas luzes. Da
mesma forma que há numerosas moradas nos reinos da Criação, há também numerosas luzes.
Em primeiro lugar a Luz que ilumina os planos de vida desde a dimensão encarnada até os planos mais altos.
Na verdade os Serafins não têm sido chamados de seres do Fogo? E o fogo não tem um brilho intenso, ele
também, como uma estrela ou um Sol?

A Luz pode ser definida por suas características, por suas medidas físicas, por seus efeitos sobre a vida, tudo
isso participa da análise dessa luz. E quando eu lhes digo, meus bem amados, que vocês são Luz, que
vocês são filhos da Fonte que é, ela também, Luz, não é necessário para tanto confundir todas as luzes,
não tanto em suas descrições ou seus efeitos (quem não choraria diante do espetáculo de um ser vivo
pulsando o mais perto do trono do Pai?), mas sim quanto ao propósito da Luz. O objetivo da Luz vai definir o
papel dela bem mais do que seus atributos.

E sua Luz para vocês, esse esplendor da criação que vocês são, qual é seu propósito? Retornar à Fonte ou se
distanciar da Fonte?
Segundo seu propósito a vida de sua Luz vai se modificar para se conformar às necessidades de sua alma e,
evidentemente, essa Luz espiritual vai induzir manifestações em sua vida que serão diametralmente opostas.
Se vocês pudessem ver sua Luz vocês notariam diferenças importantes.

O melhor qualificativo que vocês encontram em todos os reinos da criação (desde os planos densos físicos
até os planos da criação dos mundos) está então no propósito.Mas o objetivo é sempre ou o de se
aproximar da Fonte (e nesse caso a Luz é quente) ou de se distanciar da Fonte (e nesse caso a Luz é fria).

O frio e o calor têm o mesmo efeito sobre a vida? Certamente não.
Em um caso haverá expansão da vida, em outro caso contração. Todas as luzes podem se resolver nessa
última equação e, daí, em sua encarnação, elas podem orientar suas vidas seja para mim seja para o outro
(Lúcifer).
Mas vocês não podem viver sua Unidade de divindade não tendo vivido os dois. E eis porque eu lhes
disse, durante minha encarnação, para não julgar seus irmãos, pois vocês não veem inteiramente o destino do
Pai para cada alma, vocês não veem o propósito da Luz.

Em todo caso, vocês não podem vê-lo senão através de seu próprio filtro que colore ou descolore tudo e, a
medida com a qual vocês julgam, servirá para julgá-los, pois vocês são todos iguais em Luz, vocês são
todos iguais em Verdade, mas em momentos diferentes de sua evolução. Aqueles que estão adiante de vocês
são vocês mais tarde. Quanto aos que estão atrás de vocês, são vocês antes.

Somente a difração da Luz os impede, neste mundo, de viver a Unidade, mas é pedido para não mais
funcionarem segundo os antigos códigos da dualidade. Minha mensagem de há dois mil anos era esta: ““
amem-se”.amem-se”.
Eu vim ensinar-lhes a Unidade, mas os homens não tinham, naquele momento, os meios para colocar em
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operação os meus preceitos.
Hoje chegou a hora de viver em mim, de viver com minha Luz e não mais a divisão e a dualidade.
Não há mais tempo, meus bem amados, para discernir, para separar.

Eu venho agora pedir-lhes um ato de Amor inaudito: "Amem-se uns aos outros, amem seus inimigos"
pois é amando os inimigos da minha Luz que vocês os conquistarão, inundando-os da minha Graça e
do meu Amor, é regando-os de Amor e de Verdade, que eles capitularão diante de vocês e de mim
juntos.

Meus amigos, eu lhes peço a oferenda total da abertura de seus corações, eu lhes peço sua mestria por meio
de seu deixar ir o apego à sombra,
Eu lhes peço para estarem em Paz e tornarem-se o Amor, eu lhes peço para não mais jogarem pedras,
tanto as pedras que vocês chamam discernimento, como as pedras de seus medos de deixar sua realidade
por minha realidade e a do Pai.

Eu venho lhes dizer: “não tenham medo”.
Eu venho lhes dizer que vocês estão enfim livres, então removam as correntes de seus julgamentos, de suas
separações, de suas divisões.
Eu venho lhes dizer para amar toda a criação, pois vocês têm em vocês a força de voltar as trevas para a Luz.

Sua Luz pode e deve fazer gritar de Amor o diabo e Lúcifer, pois o Amor pode curar, sobretudo sua
própria negação.
O Amor é tudo o que é, a Luz é sua mais fiel manifestação aqui e em todo lugar.
A Luz vem para as núpcias. Vocês aceitarão unir-se a ela? Vocês aceitarão unificarem-se com vocês mesmos?

Sim, vocês o farão, pois seu destino é o do Pai, o da Alegria e da Unidade.
Nada poderá resistir a esse chamado.
Então abram, abram todas as comportas de seus corações, amem sem restrições, sem julgamento, sem
discernimento, sem divisão, sem dualidade.

Vocês vão me seguir para fora da dualidade?
Vocês vão voltar para os reinos da Alegria e da felicidade eternas?
Então, se sua resposta é “Sim”, aceitem nada mais rejeitar, aceitem tudo amar, tudo abrasar no fogo de seus
corações, tornar tudo sagrado em Verdade, em Unidade, em Divindade.

Meus filhos, meus Irmãos, meus amigos, meus bem amados, eu me coloco aos seus pés para intimá-los a
abrir as comportas do que vocês são e que está esquecido, contudo, pelas necessidades de suas
encarnações. Mas as encarnações têm um fim. Um ciclo acaba e permite a abertura de seu código genético.
Sua liberdade lhes é devolvida, vocês a querem?
Não me digam não, meus bem amados, que vocês preferem permanecer na prisão, que vocês preferem
permanecer à distância das núpcias celestes!
Eu sei que, o grande dia chegou, o maior dos inimigos da Luz estará entre as fileiras daqueles que cantam os
louvores da criação de Amor e Luz.
Eu os amo. Amem-se como eu os amo, sem barreiras, sem filtros, sem sombras.
Paz a vocês.
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Meus queridos, muito queridos filhos, eis, enfim, vindo o momento de sua primeira ascensão nos reinos do Pai.
Isso é iminente em seu tempo terrestre, entre seus dias de amanhã e aquele de minha festa, em agosto deste

ano.
Alguns de vocês poderão viver, totalmente, a consciência da casa do Pai sobre esta Terra.

Aquela que foi chamada, em outros tempos, Yeroushalaïm, a Jerusalém celeste, que desempenhou um papel
essencial na criação de sua dimensão de vida volta, hoje, para reunir aqueles de vocês, voluntários e

despertos, para participar do primeiro serviço da nova dimensão de vida.

O aporte vibratório é um salto inimaginável há ainda alguns meses.
Meus queridos filhos, qualquer que seja seu estado, qualquer que seja sua vibração, acolham em vocês esse

momento glorioso do retorno da luz azul.
Meu manto é aquele de Buda, em sua cobertura de toda a eternidade.

Essa luz vem fortificar sua consciência e sua confiança no Pai.

Quem quer que vocês sejam em suas vidas encarnadas, vocês podem, já, sentir, em suas estruturas, os
efeitos do manto azul Siríaco.

Ele aumenta, consideravelmente, a vontade do Pai em sua coroa, ele acende as sete estrelas e as sete
virtudes de sua faixa frontal e, sobretudo, ele vem instaurar, em vocês, a compaixão.

Nada mais será como antes, nada mais poderá ser dividido ou separado para aqueles que vestirem esse
manto.

Esse manto chega a partir de amanhã, dia da nova Isis, aquela que foi mulher, mãe e esposa celeste de meu
divino Filho.

Queridos filhos, eu me regozijo com vocês dessa graça iminente, eu me regozijo de estar ao seu lado para
acompanhar essa ascensão.

Poucos de vocês, todavia, irão, agora e já, juntar-se à cidade celeste, para preparar a onda a mais importante
de ascensão.

Mas todos verão as ajudas divinas da Jerusalém celeste.

A partir de amanhã, ser-lhes-á oferecido esse espetáculo, para confirmar o despertar da luz azul
sobre a Terra, e isso começará na América do Sul, primeiramente, lugar em que foi guardado o cristal

azul atlantiano, quando da última vinda de Yeroushalaïm.

Em seguida, alguns planos de voos serão autorizados, entretanto, inúmeros testemunhos virão invadir seus
meios modernos de comunicação, mas o mais perturbador serão os reencontros interiores que muitos viverão

durante este dia.

Os reencontros com quem vocês são, realmente, desembaraçados de seus pesos cármicos e de suas
limitações inerentes às suas condições.

Enfim, queridos filhos, enfim a luz pode vir transcender sua consciência, despertá-la à sua unidade, à sua
divindade, à sua glória eterna.

Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
Eu venho, eu também, participar das núpcias de luz.

Essas núpcias não deixarão ninguém de fora.
Basta que a informação circule, o mais rapidamente possível, e numerosos intermediários ali se empregam.
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Compreendam que eu não tive a possibilidade de preveni-los três dias antes, como eu o havia previsto, mas
tenho confiança em vocês todos, eu não duvido que todos serão despertados para receber e abençoar esse

dia.
A dimensão divina está aí, à sua porta e ao alcance da alma.

Deem-se conta da festa que isso representa para nós todos que esperamos esses instantes há tanto de seu
tempo terrestre!

Deem-se conta da felicidade que isso representa no coração de todos os seus companheiros invisíveis aos
seus olhos de carne, quer eles sejam anjos, extraterrestres, intraterrestres ou, ainda, toda a vida inteligente

sobre este planeta.

Os cantos de louvores podem ecoar no mais alto dos Céus, a hora da luz começa, a era da divisão pode,
enfim, deixar lugar para a era da comunhão e da reunificação.

Não levem em conta os choques e os ruídos que poderão vir perturbar essa hora divina, porque isso deve ser
assim.

Há, ainda, algumas resistências à luz azul, mas ela deverá, muito rapidamente, impor sua graça e transmutar o
que não o é, ainda.

Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes peço para abrir seu coração, como jamais ele o foi.
Paz a vocês.

Eu os abençôo.
Eu os amo.
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Que a Paz esteja com vocês, Irmãos e Irmãs na humanidade.

Eu retorno a vocês como previsto.
Os dias que vocês vivem são os dias onde a clareza e o discernimento devem se ampliar em vocês.

 Primeiramente, recebam todo o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Vocês estão, nesse momento, plenamente, em meio ao período da efusão de energia que lhes é dada.
Esses momentos se traduzem por uma necessidade vital, para cada um de vocês, de estar alinhados,

centrados.

***

A partir do momento em que sua ferramenta mental entra em ação, a clareza e o discernimento se afastam.
É necessário, durante alguns dias do seu tempo, colocá-lo em segundo plano na sua consciência.

Várias informações, várias ondas de energias vêm de encontro a vocês em todos os sentidos do termo.
Esse choque é, certamente, um choque de Amor puro, mas ele vem, também, revelar suas sombras

escondidas ainda nas profundezas do seu subconsciente.

***

Mais uma vez, não julguem, mas adiram a elas.
Observem-nas como algo que se manifesta e, imediatamente, elas são eliminadas de vocês.

Nada retenham, nem se deixem tomar por nada.
A Luz vem limpar suas vestimentas de Luz, é, então, perfeitamente normal que essas sombras sejam

colocadas na Luz nesse momento mesmo, de Graça, elas não lhes pertencem mais.
Não as deixem invadi-los ou voltar para vocês.

***

Meus bem amados, é indispensável não deixar esses pensamentos desencadear quaisquer emoções.
É também indispensável silenciar tudo o que poderia interferir com o recebimento desta Luz magnífica em seu

Coração e em sua Coroa.
Deixem-se levar por mim e não pelo tumulto que elas acarretam.

***

Meus bem amados, Filhos do Pai e da Fonte, eu venho assistir ao seu despertar na minha Luz, eu venho
acolhê-los no meu Reino.

Isso é agora, isso não é amanhã, tenham-se prontos, tenham-se em pé, fortes, firmes, e plenos de Luz.
Absolutamente nada deve desviá-los de sua tarefa sublime no momento.
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Nenhum apego, de qualquer tipo, pode frear sua aspiração à Luz.
Nenhum Irmão pode ou deve desviá-los da minha Santa Face.

***

Eu sei, também, que vários dos seus Irmãos ainda não sabem como fazer para remover os véus das sombras
reveladas pela efusão de Luz, mas pouco importa.

Amem-nos, eles ainda estão mais necessitados de ajuda do que vocês, o que vocês fizerem por eles, a Fonte
irá restituir-lhes cem vezes.

Nenhum temor.
Não deixem seus véus atuais obscurecerem sua Luz.

Cresçam, ousem iluminar sua Terra pelo seu olhar, pela sua Presença, pelo seu “eu sou”.
Meus bem amados, eu confio em vocês que me leem para retransmitir isso, para experimentar e realizar o

despertar em minha Luz.

***

Nesses dias abençoados em que a Luz desce, vocês devem se elevar para ela, aliviar seus pesos, seus
apegos.

O mental discriminativo, tão útil em outras circunstâncias, é, nesses dias, o obstáculo o mais pernicioso
colocado em seu caminho para mascarar a Luz que chega e, sobretudo, aquela que vocês são.

Então, eu peço para que vocês não entrem em conflito, nem com vocês mesmos, nem com a sombra, porque
esta última iria se nutrir da sua Luz.

É preciso, simplesmente, aceitar ser, aceitar receber, aceitar o Amor em vocês e ao redor de vocês, responder
a toda solicitação da Luz.

***

Difundir esta Luz é a sua tarefa divina: tornar-se um Semeador de Luz a fim de suscitar o acordar e o despertar
à minha Presença.

Eu jamais os abandonei.
Somente seu olhar não se concentrou mais em mim, somente sua dor e suas lágrimas impediram de me ver.
Mas, agora, não é mais possível ocultar-me, não é mais possível confinar-me em qualquer igreja porque eu

volto como eu parti.
Eu volto em majestade com todas as Luzes dos universos luminosos para libertá-los.

***

Sejam pacientes, meus bem amados, vigiem e orem, permaneçam lúcidos, permaneçam belos porque é assim
que eu os vejo.

Não há mais pecado, não há mais culpa, há apenas a Glória do Pai caminhando a grande velocidade para
vocês.

Há apenas vocês e vocês, vocês com vocês, vocês frente a vocês, vocês comigo, vocês em mim, nada mais
pode e deve fazê-los chorar.

Somente a minha Divina Presença deve ocupar a sua consciência.

***

Eu sou o seu baluarte, eu sou o seu apoio, eu sou o seu céu, eu sou seu amigo, eu sou seu Irmão.

***

Meus bem amados, ô como eu me alegro em encontrar o Coração aberto e receptivo.
Abandonem suas sombras ao que elas são: as armaduras que vocês se serviram para sobreviver nesse

mundo pequeno, mas agora eu volto para acalmá-los.



Eu sou o consolador, eu sou o Irmão tão aguardado no caminho.

***

Não esqueçam jamais que a única coisa que a sombra deseja é impedir a florescência do seu Coração.
Nunca esqueçam que a sociedade em que vivem tem exatamente o mesmo objetivo.

Nunca esqueçam que as igrejas têm esse objetivo em mente, apesar do uso do meu nome e de minha história.
Nunca esqueçam que vocês são, por essência, seres Divinos, cheios de Graça, plenos de todos os atributos

da Luz Divina.

***

Que a Paz esteja com vocês.
Esqueçam seus conflitos humanos, abracem-se com o Coração.

O momento da reconciliação chegou para todos aqueles que o desejam realmente.

***

Eu os amo, eu sou o Cristo.
Eu sou a Luz do mundo.

************
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Meus filhos, eu os amo e abençôo.
Eu venho para vocês, hoje, para falar-lhes de seus objetivos.
De fato, vocês conhecem seus objetivos?
E seus objetivos são múltiplos ou únicos?
O objetivo é definido como o objetivo a atingir, é para o que vocês tentam ir, mas quem vai para esse objetivo?
Vocês?
Sua alma?
É, efetivamente, o bom objetivo?
Há maus objetivos, como haveria bons objetivos?
O objetivo é o fim ou o início?

Toda a história da alma humana pode resolver-se em uma equação: eu venho de alfa e vou para ômega.
O alfa é sua fonte, luz infinita, origem de tudo e de todos.
O ômega é o objetivo, lugar em que tudo e todos voltam enriquecidos das experiências do caminho entre os dois.
Mas o alfa e o ômega são o mesmo lugar, o mesmo local, mas em espaço/tempos diferentes.
Assim, existe uma infinidade de alfas, como existe uma infinidade de ômegas, todos reflexos do Alfa e do Ômega.

O caminho não é o objetivo, o caminho não é a origem, o caminho é a vida de sua experiência em espaços mais ou menos densos,
nos quais vocês trabalham nos milagres dos ateliês da criação.
Essa vida que vocês vivem não é a plenitude e, no entanto, é nela que vocês devem encontrar sua plenitude, é em sua experiência que
vocês semeiam e colhem sua evolução, é nela, e nela, unicamente, que está a promessa de sua eternidade infinita.

Esse jogo da criação é uma matriz que os vê nascer, crescer, cair, esperar.
Como matriz e mãe, vocês devem respeitá-la porque, ela também, é vida, caminho, experiência.
Além disso, cada matriz tem, ela também, um objetivo e um objetivo preciso.
A dificuldade vem do fato de que jamais vocês conhecerão os objetivos das outras almas, cada uma tendo objetivos, por vezes, muito
afastados dos outros, mas tão importantes quanto os seus.

É nisso que o julgamento deve ser banido de sua consciência porque, se vocês julgam um caminho e um objetivo, vocês fazem,
instantaneamente, penetrá-lo em seu próprio caminho e objetivo.
Isso se chama uma trama de vida, e as tramas tecem-se desde tempos extremamente antigos e, agora, vocês devem destramar o que
o foi.
No período de destramagem convém estar atento para não misturar seus caminhos, porque cada caminho é digno, respeitável, tanto
quanto o seu.

Mesmo se, por vezes, meu coração de Mãe sangre de ver alguns caminhos afastarem-se de mim, eu devo respeitar isso, mesmo a
Fonte respeita isso.
Em que uma consciência tão limitada como a minha ou a sua permitir-se-ia interferir com a liberdade de escolha de uns e dos outros?
Simplesmente, o Pai previu limites aos jogos, esses jogos são limitados pela mecânica dos Céus e das luminárias que vêm, em
escalas variáveis de tempo, decretar o momento da mutação de escolhas.
Vocês estão, obviamente, nesse momento.

Convém, portanto, procurar sua unidade, sem preocupar-se com o caminho do outro, porque o outro é você, mas em outro momento e,
se você influencia o outro, o que você se tornará?
«Amem-se uns aos outros, como Eu os amei» dizia meu divino Filho, não quer dizer retirar a liberdade do outro, mas, efetivamente,
respeitá-lo em seu caminho e sua liberdade, não julgá-lo, não integrá-lo em seu caminho.
E, mesmo se nós sejamos todos interdependentes, devido, mesmo, ao jogo da matriz Mãe, convém não fazer leis repressivas porque,
em definitivo, são apenas vocês que se matam, em outro momento.
Nesse caminho não há lugar para sua própria liberdade.
Vocês se fecharão, ainda mais, no caminho da divisão e do sofrimento.
Essa lei é imutável, tanto nos mundos divididos como aquele da Terra quanto nos reinos de pura luz da graça.

A liberdade é o marcador da vida, nada pode entravá-la.
Há apenas alguns filhos que recusam admiti-lo, no próprio equivoco, é claro, não para aquele do outro.
Mas, isso, eles recusam ver, e meu coração sangra muito mais.

Do outro lado do véu, a lição será penosa.
Então, por que não aplicar, de imediato, essa lei de liberdade de objetivo, de caminho, de finalidade?
Por que não atribuir ao outro, que é apenas você, em outro momento, eu o repito, a liberdade?

A sombra é a ausência de liberdade.
Se um de seus atos, um de seus pensamentos vem violar a liberdade, mesmo aquela da sombra, vocês se apegam a ela, tão
seguramente quanto matando o outro.

Meus filhos, sejam livres, respeitem-se a si mesmos, vocês verão, então, muito rapidamente, os frutos de sua nova conduta.

Eu os amo e abençôo.
Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
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Eu sou o Cristo, o Rei do Amor, o Rei e Senhor desta Terra.

Queridos bem amados, vocês devem me ver como vocês mesmos, mas em um outro momento da grande
corrente da vida. Eu venho neste dia lhes falar sobre a necessidade de Unidade que é a sua. Fora da Unidade
nada de bom pode lhes chegar.

Toda experiência é, certamente, boa de viver, mas ela nem sempre os aproxima de Mim. As experiências são
necessárias durante um tempo, esse tempo chegou ao seu termo para aqueles que querem reunir-se a mim.
Eu vim fazer minha colheita de almas para levá-las à Fonte.

Dirijo-me também àqueles que ainda querem fazer as experiências da divisão, da manifestação da dualidade.
Para esses eu venho também para trazer a minha Paz e colocar a marca do meu Amor neles para que, jamais,
eles percam a noção da minha Presença neles. Suas experiências enriquecerão, em um outro tempo, a Fonte.

Enfim, a todos vocês quaisquer que sejam suas escolhas, eu venho para amá-los, para lhes mostrar quem eu
sou. Eu venho em amizade, para fazer calar definitivamente o maquiavelismo de certas manipulações
espirituais das forças da rebelião. Essas serão sufocadas pelo Amor infalível de Miguel.

Eu venho lhes dizendo “não tenham medo, eu estou aí”“não tenham medo, eu estou aí” a fim de que vocês possam livremente ir ali
onde os chama a vida, sem serem enganados, sem serem manipulados, com um coração leve. A prisão das
ilusões se cala doravante ali onde vocês colocaram seus passos. Mais do que nunca o filho não se colocará
contra o pai, mais do que nunca o irmão não levantará a mão sobre o irmão que desvia o olhar.

É o fim da vontade de mal, é o fim dos jogos obscuros, dos jogos perversos e malignos, das tramas que
asfixiam seu ímpeto para a Fonte ou para a experiência.

Doravante vocês são livres, totalmente, em suas escolhas de alma, em suas escolhas de encarnação e fora da
encarnação. Mais nenhum ser pode lhes dizer para ir ali onde vocês não querem mais ir.  Essa nova liberdade
pode dar medo, eu o sei, mas vocês não estão mais sozinhos para os primeiros passos na nova dimensão que
vem. Vocês serão recolhidos, reagrupados, reunidos, vocês serão abrigados e ensinados nas novas regras.
Isso se fará naturalmente, sem sobrecarregar, sem dificuldades, pois vocês serão diferentes pela nova
vibração que nós expandimos sobre esta Terra neste momento mesmo.

Nos dias que vêm, concretamente e, sobretudo em 31 de julho de 2007, o principal dia durante este período,
abram-se ao Manto Azul de MariaManto Azul de Maria, pois, durante esse dia de Graça, vocês receberão como nunca essa
radiação divina. Essa radiação que se chama Mãe-Fonte vem a vocês para abrir e desbloquear as limitações
dos seus códigos de DNA. Então acolham esse presente inestimável e anterior à sua ascensão
transfiguradora.

Esses códigos desbloqueados permitirão aos seus corpos densos tornarem-se Luz no momento necessário.
Vocês sentirão a radiação de início em suas cabeças, depois, muito rapidamente no seu Coração. Não temam
a aceleração dos seus corações, isso é normal. Acalmem-se e encontrem um momento tranquilo para deixar
agir em vocês essa divina Graça. Muitas limitações que vocês chamam de doenças lhes serão removidas
durante esse período de repouso.

Meus bem amados, eu lhes agradeço por aceitar essa Graça. Obrigado por irradiar essa mensagem em vocês,
ao redor de vocês. Obrigado por estarem tão perto de mim.

Eu os abençoo e lhes dou a minha Paz e o meu Amor eterno.

CRISTO – 29 de julho de 2007 - Autres Dimensions
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MIGUEL ‐ 30 de julho de 2007 ‐ Autres
Dimensions

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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Bem, caros irmãos e irmãs da superfície, eis-me que volto entre vocês.

Desde agora mais de vinte anos da superfície que nós preparamos, se eu puder ousar dizer, o terreno para o
que vocês estão vivendo no nível individual ou coletivo.

A ativação de algumas funções, de algumas vibrações, em vocês e sobre o planeta, está associada à chegada
de novos códigos vibratórios.

Esses novos códigos são cinco novos sons, cinco novas frequências que têm por vocação acender o que
vocês chamaram de Corpo de Luz, o seu corpo de ascensão e o seu corpo de conexão às Fontes.

Vocês são filhos da Fonte, essa Fonte é Pai e Mãe.

A imagem e a vibração da Fonte Mãe correspondem ao núcleo central desse planeta, mesmo vocês não sendo
originários dessa Terra.

A Fonte Pai corresponde, no nível da sua superfície, ao Sol, ele mesmo o reflexo vibratório do Sol Central.

A ativação das cinco novas frequências, dos cinco novos sons em vocês corresponde a uma ligação mais
íntima à sua Fonte intraterrestre e solar.

Não pode haver ascensão sem conexão à Fonte Mãe.

A ascensão acontecendo sem conexão à Fonte Mãe é qualificada de ascensão Luciferiana, o que significa
que a ascensão sem o corpo irá levá-los a fazer parte do que se convencionou chamar de forças Luciferianas.

Forças que evoluem não em oposição à Luz, mas incompletas, pelo próprio fato delas não participarem do que
desceu ao mais baixo da vibração, do impulso do retorno para a Fonte.

Esse processo luminoso seria, portanto, desconectado da Fonte Terra e evoluiria sem levar a Fonte Terra para
a Fonte Mãe e para a Fonte Pai.

Há, portanto, violação das leis de equilíbrio.

***

Nisso, é fundamental, após ter despertado e estabilizado a vibração das suas sete harmônicas principais,
denominadas chakras, e antes de construir esse novo corpo ascensional, conectado, eu repito, à Intraterra,

vocês deverão conectar, de maneira consciente e vibratória, as suas novas raízes.

Até o presente, a vida no seu mundo da superfície corresponde a uma encarnação na superfície.

A encarnação na profundeza é a garantia da sua elevação, conforme a vontade da Fonte Pai.

É, portanto, extremamente importante, em um primeiro momento, religar-se a essa Fonte Intraterrestre, antes
de considerar uma subida total, agora e doravante possível, para a totalidade do seu ser.

O que nós chamamos de totalidade do seu ser é o conjunto dos seus corpos densos e menos densos,
associados à sua reconexão Fonte Terra, Fonte Pai.

Intraterra – 4 de agosto de 2007
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Eu não falo, no momento, para penetrar a Intraterra, mas para conectar a Intraterra.

A penetração duradoura corresponde ao que vocês chamam de ascensão.

Ela apenas pode acontecer se o que codifica e o que codificava os seus bancos memoriais forem totalmente
purificados.

***

Essas cinco novas frequências que vocês irão descobrir, em seguida, estão ligadas às suas novas
potencialidades de estarem conectados à sua Própria Fonte Mãe e à sua própria Fonte Pai.

É indispensável compreender e assimilar que, se vocês fizerem a escolha da ascensão, vocês não poderão
penetrar com os defeitos ligados à encarnação, que são associados aos apegos, aos medos e às memórias.

Será conveniente, portanto, especificamente, vigiar para liberar as memórias de apegos, as memórias
kármicas.

***

Bem, irmãos e irmãs na humanidade da superfície, eu vou agora retornar aos meus espaços e desejar-lhes um
bom divertimento, através dessas diferentes novas harmônicas que vão, doravante, fazer parte da sua nova

consciência.

Eu lhes digo até muito em breve.

Eu os saúdo.

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

Mensagem da INTRATERRA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=161

04 de agosto de 2007

***

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

***

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

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=161


Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, como de hábito, venho ver se vocês têm coisas a perguntar-me.
Primeiramente, eu lhes apresento meu boa noite, creio que, para vocês, é noite, não?

Questão: quais são os lugares privilegiados, vibratoriamente, na França?

Caro amigo, há muito numerosos lugares privilegiados, de maneira vibratória, devido à vibração que é emitida pelo lugar, naturalmente
e, por vezes, por um aporte de energia exterior.
A palavra privilegiado é um pouco incômoda, porque quereria dizer que há seres que não vivem em um lugar privilegiado.
Efetivamente, se vocês habitam em Paris, sem leme [tradução livre de “mal barres”], como dizem, porque, com tudo o que há como
poluição em todos os níveis, e espirituais, sobretudo, as vibrações de Paris são extremamente nefastas.

Não se pode dizer que Paris seja um lugar privilegiado.
Mas vocês podem ter um apartamento, uma casa, uma sala que seja um lugar privilegiado.
Isso é algo de perfeitamente possível.

Um lugar privilegiado, a partir do momento em que você põe, você mesmo, certo privilégio como humano, assim como nós colocamos
a energia em alguns lugares e nós o privilegiamos em relação a um objetivo preciso, a algo de preciso.
Conforme os lugares, não é o mesmo privilégio.

Retenham, efetivamente, que vocês são livres para escolher em função de afinidades vibratórias dos lugares.
São vocês que decidem.
Agora, em relação a algumas transformações, onde vocês estiverem serão tomados, se devem ser tomados.
Não há inquietação nesse nível.
Agora, as circunstâncias podem ser difíceis, em função da subida vibratória da alma em encarnação em relação aos lugares nos quais
vocês viveram, mesmo muito tempo.
Aí, vocês devem fazer o que lhes dita sua alma.

Questão: é a alma que procura o lugar ou o lugar que procura a alma?

Basicamente, há três casos a considerar.
Primeiramente, há, digamos, uma disfunção ao nível do que vocês chamaram o baço e o plexo solar, porque há um problema em
relação à mamãe, que é, também, o problema em relação à casa (mamãe/casa é a mesma coisa).
Se vocês têm uma vibração perturbada nesse nível, vão, sistematicamente, ser chamados por lugares que estão em ressonância
vibratória com isso, portanto, a casas perturbadas, onde quer que vocês estejam.
Esse é o primeiro caso.

Portanto, é o lugar que chama, porque ele está poluído e vocês têm a vibração que corresponde, ou você tem uma normalidade, eu
diria, em relação à vibração do chacra do baço.
Nesse momento, apresentam-se dois casos: ou você está aberto à energia, à sensibilidade ambiental e prestará atenção aos lugares
que escolherem, ou você não tem essa sensibilidade ambiental e irá para um lugar no qual se sente bem, independentemente da
vibração do lugar, não porque esse lugar corresponda a uma vibração, mas a um ideal que você tem na cabeça, e sua vibração vai
transformar o lugar.
São três hipóteses.

Então, em alguns casos, se é o lugar que chama a alma, é que você tem, provavelmente, patologia no baço.
Ou você está inspirado e não tem patologia no baço e tem a sensibilidade ambiental e será atraído por lugares que vibram como você
sem, contudo, ser patológico.
Isso é uma sincronia de chamado entre você e o lugar.
Ou é você que chama o lugar em função do que você ama.

Questão: pareceria que lugares sagrados antigos haviam perdido as vibrações?

É lógico.
Vocês mudam de vibração, mudam de mundo, portanto, mudam de lugar vibratório.
O que existia há milhares de anos está sendo desativado.
Novos lugares aparecem, serão as novas catedrais do futuro sobre a nova Terra.

Questão: a prática de rituais em um lugar não o melhoraria?

Não, se não há ancoragem através de um magnetismo, um telurismo ou uma forma específica.
Se você ora em um lugar específico, qualquer que seja sua potência vibratória, vai gerar uma potência específica nesse lugar e a
energia vai permanecer enquanto você ali está e mantém essa energia.
Se, por exemplo, um santo morre em um lugar no qual ele viveu e orou toda a vida, e enterra-se ele no mesmo lugar, ele dará a vibração
ao lugar, independentemente da forma do lugar.
Mas se você deixa o lugar, e se o santo é enterrado alhures, não haverá mais a vibração no lugar, é claro.

Questão: isso significa que vale mais a pena visitar as catedrais, por exemplo?
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Salvo se se está apegado ao passado.
É melhor procurar os lugares do futuro.

Questão: como reconhecer os próximos «altos lugares»?

Vocês não têm meio algum de reconhecê-los.
Para alguns, eles estão totalmente escondidos, porque não se quer ver bandos de doidos desembarcarem nesses lugares.

Questão: nossas habitações vão mudar?

Mas tudo mudará, obviamente.
O que vocês chamam de habitação não terá mais sentido algum.
Será muito variável, conforme os lugares.
Isso dependerá do tipo de caminho que vocês tomarem.
Haverá múltiplos caminhos.
Os materiais serão, também, diferentes, conforme o tipo de ambiente e o tipo de caminho.

Questão: de que dependerá o tipo de caminho?

De sua purificação de alma.

Questão: por que alguns ascensionarão com o corpo e outros não?

Se o corpo não está, suficientemente, apto para subir à quinta dimensão e a alma está perfeitamente apta, o que acontece?
O corpo morre.

Questão: a humanidade poderia suportar a báscula dos polos, se isso devesse acontecer?

Absolutamente não.
Menos de 1% poderia sobreviver.

Questão: onde está esse processo?

Mas ele já está em curso.
Vocês imaginam uma banheira e viram a banheira.
A Terra estará imersa, completamente.
É por isso que os fenômenos ascensionais deverão ter ocorrido anteriormente, para aqueles que perdem o corpo, para aqueles que
vão ao Intraterra, para aqueles que perdem o corpo na superfície, para aqueles que estarão em ilhas de preservação de vida e para
aqueles que partirão, também, alhures.

Eu falo de alhures, de outros mundos, de outros planetas, mas eu não tenho que me ocupar disso.
Os papéis, se querem, são perfeitamente atribuídos.
Há os Anjos do Senhor que são encarregados de vigiar, individualmente, sobre cada alma.
Há as embarcações/mãe que vão repatriar as almas que vão partir alhures.
Há os Intraterrestres que preparam o acolhimento de alguns povos ascensionados na Terra.
Há outras entidades que devem acompanhar o trânsito que corresponde à morte física e não à transição à quinta.
Etc ... etc ...

Questão: o dilúvio citado na bíblia faz referência a uma báscula dos polos?

Não, absolutamente.
A báscula dos polos é muito mais violenta.
O que vocês vivem nesse planeta corresponde ao dilúvio, mas não ao basculamento dos polos (há isso a cada cinquenta mil anos).

Questão: as ilhas de preservação de vida estarão no sudoeste ou no oeste da Europa?

Perfeitamente.
Eu não disse sudoeste, eu disse pés dos Pirineus.

Questão: haverá outros?

Muito poucos.
Mas, quando você tem vinte anos, sabe que vai morrer, mas não vai comprar seu caixão e seu lugar no cemitério.
Não é?
Então, por que preocupar-se?

Os eventos estão aí.
Vocês os vivem em seu corpo.
Não vale a pena que lhe digam que em tal lugar será bom e que é preciso ir para lá.
Pode ser que vocês não terão o direito de ir lá.
Vocês não terão liberdade alguma, porque a liberdade é a liberdade de escolha que quase todos vocês fizeram.

Agora, resta conformar-se a essa liberdade de escolha que vocês tomaram.
Mas, no momento em que vocês forem confrontados a alguns eventos, serão tomados onde deverão ir.
Vocês não terão a escolha de dizer «não, não, eu que quero ir lá».
Não são vocês que decidirão, são os Anjos do Senhor.
Do mesmo modo quando vocês morrem.
Quando lhe dizem que você tem uma doença e tem seis meses para viver, você diz «não, não, não é verdade, eu quero ser livre, eu não
quero morrer».
Depois, você negocia: «bom, concordo, eu quero morrer, mas não quero morrer agora».



E, depois, você se diz «não, não, é injusto, por que isso acontece para mim?».
Depois, você tem a raiva, o rancor.
E, depois, no final, você aceita.
É assim para todo ser humano.

Questão: como seremos informados?

Mas vocês não têm que se preocupar com isso.
É o que eu lhes digo.
Mas vocês veem isso todos os dias, ao seu redor.
Vocês jamais tiveram tantas informações à sua disposição nesse planeta como atualmente.
Olhem as questões que vocês se colocam, vários meses antes.
O importante não é preocupar-se com isso.
O importante é preocupar-se com seu coração e a Luz dele.
Se vocês se preocupam com outra coisa é que nada compreenderam da espiritualidade.

Questão: você fala da abertura do coração à Luz?

Eu falo apenas disso, da abertura de seu coração à Luz, de sua abertura total à Luz, ou seja, fazer a vontade do Pai.

Já, se vocês colocam a questão de saber onde querem ir o que vai acontecer, é que não fazem a vontade do Pai.
Vocês devem ter uma confiança inabalável e uma fé total, o que quer que lhes aconteça e que aconteça a cem metros de vocês.
Sem isso, não poderão aceder a outra coisa.
Eu repito que o mínimo apego, o mínimo medo pode vir fazer muito mal em relação às escolhas que vocês fizeram.
É por isso que, mesmo se vocês estejam a par, se veem o que vocês veem, se lhes dizem algumas coisas, vocês não devem,
absolutamente, preocupar-se com isso, simplesmente, a título informativo.
A transformação não está nesse nível.

Questão: como deixar abrir-se o coração sem estar no sofrimento?

Não consigo compreender.
Quando se abre o coração, isso põe mais na alegria, não no sofrimento.
Há alguns seres que aceitam sofrer muito porque, no sofrer muito, eles aceitam soltar.
Naquele momento, o coração pode abrir-se, mas é porque há sofrimento preliminar à abertura do coração.
Não se pode dizer que, quando o coração se abre, há sofrimento.
São as resistências preliminares à abertura do coração que fazem sofrer.

Questão: e o que é da sensibilidade ao sofrimento de outros?

A partir do momento em que você sente o sofrimento do outro, isso se chama a compaixão.
A certo estágio, a compaixão não lhes é pedida, exceto alguns seres cujo caminho foi o de redimir, tomando o sofrimento de outros por
eles, aliviar o carma da humanidade.
Mas isso, não há muitos seres que são capazes de fazer.

Então, quando vocês abrem seu coração, devem interessar-se apenas pela irradiação do amor.
Isso fará o maior bem porque, ao nível individual, não é porque vocês tomam o sofrimento do outro ao nível do coração que o outro vai
abrir-se ao nível do coração dele.
Alguns seres conseguiram isso, mas eles eram muito pouco numerosos e era a missão deles.

Se você abre seu coração, você deve abri-lo à humanidade, mas, também, à divindade, antes de tudo.
É aí que se encontra a solução, antes de tudo.
Abrir o coração é importante em um modo horizontal, isso vai permitir a você compreender o sofrimento do outro, viver, eventualmente,
o sofrimento do outro, mas não é a finalidade.
Quando você está aberto ao nível do coração e irradia a vibração que há no coração, a vibração da divindade, nenhum sofrimento pode
atingi-lo.
Apenas Cristo foi capaz de tomar o sofrimento da humanidade.
Alguns seres foram capazes de tomar o sofrimento de milhares de almas.
Foram grandes santos, mas vocês, é-lhes pedido irradiar essa Luz, é tudo.
A compaixão é, simplesmente, uma etapa na abertura do coração, mas não a finalidade, eu repito.

Bem, caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção.
Ainda uma vez, eu terminarei dizendo-lhes para estarem centrados em seu coração, não se preocupar com o que acontece no exterior,
mesmo se, a título informativo, vocês sejam obrigados a estarem despertos ao que acontece.
Não atribuam a isso mais importância do que isso, mesmo se vocês vejam discos voadores acima de suas cabeças.
O mais importante é o que acontece em seu interior e se, em seu interior, vocês não são capazes de pôr a ordem total, arriscam ter
grandes problemas, quaisquer que sejam suas escolhas.
Então, não se esqueçam: amor e Luz, nada mais.
Nisso, eu lhes digo até muito em breve e eu lhes desejo uma boa noite.
_______________________
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.



Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Eis-me entre vocês, queridos Filhos, para falar-lhes do Amor do coração e do coração do Amor.
Há muitas coisas que estão no coração de uma mãe, que são importantes.

Essas coisas importantes que estão no nível do coração são elementos vitais, primordiais, que devem permitir-
lhes fazer o retorno à sua Unidade, fazer o retorno à sua FONTE, fazer o retorno à sua Divindade.

É importante, queridos Filhos, compreender que a porta que leva ao Céu é aquela do seu coração.
Mas o coração serve para muitas coisas.

O coração é o centro, o meio do ser.
O coração é o centro, de onde tudo provém e para onde tudo volta.

Ele é a alteridade para a qual vocês devem se inclinar.
Como vocês irão saber que se aproximam da sua Essência, da sua Unidade, da sua Divindade e, portanto, do

seu coração?
Vocês irão sabê-lo a partir do momento em que não encontrarem mais a alegria na manifestação exterior da

vida, mas na manifestação Interior da sua vida.
Quando a alegria nascer, espontaneamente, em vocês, sejam quais forem as circunstâncias exteriores da sua

vida, vocês irão se aproximar do seu centro, do seu coração.
A Alegria é um estado de ser, que não está ligado a uma reação, a algo que vem do exterior.

A Alegria é um estado de ser que os aproxima da sua Radiância, do seu estado de ser fundamental.
Como vocês irão saber que se aproximam da sua Unidade?

Quando a Alegria começar a irradiar de vocês.
Quando vocês não souberem nem compreenderem porque experimentam a Alegria, vocês irão se aproximar,

então, do seu centro, da sua Divindade.

***

Certamente, não é necessário confundir a Alegria com as alegrias da vida.
As alegrias da encarnação podem ser várias, elas podem ter várias causas, tantas quanto as causas de

sofrimento.
A Alegria vai além.

As alegrias que vocês experimentam são apenas os retornos do pêndulo da sua tristeza, são apenas as
manifestações efêmeras do que é uma cópia da Alegria, uma cópia, uma bem pálida cópia do que é a

realidade da Alegria Interior.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem dessa Divindade que é a sua, vocês dar-se-ão conta
de que nada falta ao seu ser, de que vocês são inteiros, de que estão, inteiramente, consigo mesmos, e que,

sobretudo, nenhum evento exterior irá provocar reações suscetíveis de fazê-los sair dessa Alegria.
A Alegria é Unidade, a Alegria é fluidez, a Alegria é contemplação, a Alegria é, também, ação.

Ela é radiação, Radiância e irradiação do seu ser profundo.
A Alegria é a porta do Amor.
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A Alegria é a porta da Unidade.
Na Alegria resolve-se o conflito do sofrimento, da tristeza, mas também dos prazeres.

A Alegria é, portanto, Unidade, a Alegria é, portanto, a chave, aquela que permite ao Amor irradiar, deixar a
Divindade entrar em vocês e trabalhar, através de vocês, para uma forma de purificação que é radiação,

Radiância, luminescência das suas células, do seu ser Interior.

***

Em breve, muito em breve, queridos Filhos, vocês terão a oportunidade, devido à Vibração que vem para
vocês neste momento, e aquela que vem há algum tempo sobre esse planeta, vocês terão a chance de

aproximar-se mais perto do tabernáculo do Amor.
A Alegria não pode enganá-los, a Alegria não pode dar medo, a Alegria é uma exultação da alma e não as

alegrias da personalidade.
Tudo o que se aproxima da Alegria os faz entrar na Unidade, na fluidez.

As coisas tornam-se simples por que, no nível da Alegria, não pode haver conflitos, não pode haver oposições,
tudo se resolve na Unidade do Divino Criador que o meu Divino Filho ilustrou, o estado Crístico.

Isso lhes é prometido, queridos filhos.
Vocês chegam à aurora de um novo dia.

Vocês vão, em breve, sair da sombra e da penumbra na qual estavam, para entrar nos domínios imaculados da
Alegria, nos domínios do Amor Divino.

***

Cabe a vocês esvaziar o seu coração do que não é a Alegria, esvaziar o seu coração das suas paixões, das
suas atrações, das suas rejeições, para deixar livre o lugar para essa hora Gloriosa que vem para vocês, para

acender, em vocês, a sua lâmpada mais íntima, a sua Divindade.
Essa Divindade que havia sido sufocada pelas correntes e os véus da encarnação, pelos véus e as correntes

colocadas pelas diferentes ações/reações, desde tempos muito antigos, nos quais vocês decidiram ir ao
encontro da sua obscuridade, ao encontro da sua ausência de Luz, ao mesmo tempo mantendo, no mais

profundo do seu ser, a capacidade para vigiar, para deixar essa Luz que, um dia, devia se revelar.
E essa hora chegou, agora, queridos Filhos.

Convém a vocês deixar abrir o seu coração para receber o que lhes é devido por que, de toda a Eternidade,
vocês são Filhos da Unidade, vocês são Filhos da FONTE e Filhos da Divindade.

Apenas as máscaras colocadas pela encarnação fizeram-nos crer que vocês não eram isso e, no entanto, hoje,
quanto é difícil de acreditarem que vocês são isso, por que vocês o são, realmente.

Mas a estrada foi, para alguns de vocês, extremamente longa, extremamente perigosa, extremamente sombria.

***

Convém aceitar a Graça que lhes é dada, por que é uma Graça, queridos filhos.
O Divino Criador não quer mais que vocês sofram da ausência da Luz em si e ao seu redor.

Vejam ao que conduz esse mundo de iniquidade, esse mundo de sofrimentos, esse mundo de ilusões no qual
sempre lhes prometeram mais felicidade material, prazeres materiais.

Quantos sonhos, quantas ilusões para tentar enganar a sua lâmpada Interior!
E, no entanto, queridos Filhos, quantas experiências vividas!

Dos insucessos em realizações vocês avançam nesse caminho há muito tempo.
É tempo de entrar no seu caminho para entrar na sua verdadeira verdade, na sua verdade primordial, que é

Unidade, que é Luz e que é felicidade.
Convém não mais olhar atrás de si, não mais olhar quem vocês eram ontem.

Convém olhar no instante, na profundeza de quem vocês são, porque o Espírito Santo sopra em cada uma das
suas células.

Vocês irão reconhecer o apelo do coração?
Vocês irão reconhecer o apelo do seu Divino salvador?

Vocês irão reconhecer o apelo da Luz?
Saibam, queridos Filhos, que vocês serão livres, totalmente, de sair do caminho da experiência para entrar no

caminho de Glória.
Mas vocês serão livres, também, de continuar o seu caminho de experiência, se tal for o seu desejo.

Não há julgamento, não há insucesso, não há sucesso, há apenas escolhas, livremente consentidas, feitas com
toda consciência.

Seja o que for que vocês escolherem, vocês irão receber, de qualquer modo, o meu Amor, a minha Bênção e a
Bênção do Pai.



***

Cabe a vocês serem livres, totalmente, das suas escolhas, mas eu quero que vocês saibam quanto
esperamos, dos nossos planos Vibratórios, que vocês sejam em grande quantidade voltando para nós.

Voltar nessas Núpcias Celestes, nessas Núpcias Cósmicas que representam a Criação no seu conjunto, além
dos planos de divisões nos quais vocês andam.

A encarnação é um mundo rude, um mundo de experiências, um mundo de esquecimento, no qual alguns de
vocês se esqueceram da própria Divindade, esqueceram-se da própria FONTE.

Mas é apenas um esquecimento, nada se perdeu, tudo se encontra.
Queridos Filhos, aí está o que eu tinha para dizer-lhes, e eu gostaria, agora, de responder às suas questões,
não pessoais, mas às suas interrogações da alma sobre o sentido da Luz, o sentido do caminho, o sentido da

experiência, o sentido do retorno, por que a hora chegou.
Vocês chegaram, agora, ao término da experiência.

Vocês estão, agora, nesses instantes de escolha tão esperados e, ao mesmo tempo, tão temidos, que as suas
almas, inconscientemente, esperavam, antes de descer aqui embaixo, há muito tempo.

Então, é nessas interrogações que eu desejo ajudá-los a ir para a sua Alegria, a ir para o seu Coração, para a
sua Essência, a sua Unidade, a sua Divindade, para o que vocês jamais deixaram de ser, em outras

Dimensões.
Queridos Filhos de Luz, eu lhes dou, agora, a palavra.

***

Questão: o que é que pode nos aproximar, ainda mais, dessa Essência, dessa Alegria?

Isso, vocês sabem, é abandonar a experiência, abandonar a dúvida, abandonar o medo, abandonar o obscuro
pela Luz.

Esse não é um trabalho que vocês fazem há tantas e tantas encarnações.
Essa é uma decisão de abandono à Luz, para que a vontade do Pai possa inundá-los.

É, realmente, não um trabalho, mas uma escolha.
Vocês aceitam isso?

Vocês podem, sempre, combater a sombra, mas é-lhes pedido, hoje, para abandonar-se à Luz, por que ela
está aí.

A hora do despertar soou.
Em breve, muito em breve, em um dia importante desse mês de agosto, vocês vão viver isso no seu coração.

Isso é igual para todo ser humano.
Não há, nesse nível, algo de pessoal, mas, efetivamente, um fenômeno místico que se refere ao conjunto da

humanidade.

***

Questão: o que é que nos impulsiona para querer continuar esta experimentação?

A sede de Luz, a ausência de Luz.
A sede de Luz e a ausência de Luz levam-nos a experimentar os lados sombrios desta Dimensão na qual

vocês se projetaram, com toda liberdade.
A partir do momento em que vocês tiverem aderido, por uma escolha livremente consentida, a uma

determinada Dimensão, vocês devem experimentar uma série de etapas.
Essas etapas puderam ser chamadas de queda e de redenção.

Enquanto vocês não estiverem satisfeitos da intensidade das suas experiências, vocês continuam as suas
experiências.

Um dia vem, devido a sofrimentos, devido a ilusões não realizadas, devido a medos, que vocês chegam a
desejar a Luz mais do que qualquer outra coisa.

Muitas almas chegam hoje de maneira sincrônica a essa sede de Luz, por que o caminho, para muitas almas,
está chegando ao fim.

***

Questão: esse dia do qual você acaba de falar é 15 de agosto, dia da sua festa?

Há, desde o início de julho, um período de quarenta e dois dias, que termina exatamente antes de 15 de
agosto, e que corresponde a um período intenso dessa efusão de Luz, efusão de Alegria, efusão de

Transcendência que chegou para vocês, queridos Filhos.



O fim do período de efusão corresponde ao período da escolha.
Eles serão ancorados, definitivamente em vocês, na espera do momento oportuno.

O 13 de agosto, o 14 de agosto e o 15 de agosto do seu ano correspondem a três dias extremamente
importantes.

É raro que uma mãe como eu lhes dê datas.
Em muitas aparições, em muitas canalizações, em várias mensagens recebidas de diferentes maneiras por

diferentes almas, sempre foi dito que ninguém conhece nem a hora nem a data, mas, para movimentos
específicos, ligados à sua esfera de vida, há datas que devem ser marcadas, por que estão inscritas de toda a

Eternidade.
Elas não dependem da evolução individual ou coletiva humana, mas estão inscritas nos astros, nas mecânicas

planetárias e celestes.
Assim é desse período.

Vocês chegam ao último decanato do Signo de Leão.
Vocês vão, em breve, passar em outro Signo, que vai inaugurar um novo ciclo.

Isso é inscrito pela mecânica celeste, pela vontade celeste, também, que se expressa por essa mecânica
celeste.

***

Questão: essa sede de Luz é suficiente?

Suficiente em si mesma, certamente.
O Pai, na Sua Divina Providência e na Sua equidade e Sua avaliação não pode fazer as coisas de maneira

insuficiente.

***

Questão: podemos chorar de Alegria?

Os choros podem ser o reflexo da Alegria.
A Alegria é um estado de ser, mas a personalidade pode reagir por lágrimas, por risos, pela dança.

É a reação à Alegria.
É pedido, de algum modo, para dançarem na Luz, para chorar na Alegria.

Progressivamente e à medida que vocês avançarem para o seu centro, para a sua Unidade, que reencontrarem
a sua criança interior, vocês irão se aperceber de que vão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais

transparentes, cada vez mais indiferentes ao ambiente, aos outros, a tudo o que não é da Luz, e é assim que o
mundo vai desaparecer para aqueles que se elevarem na Luz.

***

Questão: como conciliar o fato de tomar distância, ao mesmo tempo estando sensível ao ambiente e
interagir nesse ambiente?

A distância não é a indiferença.
Querer agir no ambiente, querer intervir no ambiente é, já, um ato de apego.

«Busque o Reino dos Céus», dizia o meu Divino Filho.
Quanto mais vocês buscarem o Reino dos Céus, mais a sua Radiância irá transformar o ambiente.

Por outro lado, se vocês procurarem modificar o ambiente, sem procurar o Reino dos Céus, vocês irão se
apegar ao ambiente, vocês irão depender do ambiente.

Hoje, é pedido para voltarem-se, inteiramente, para a sua interioridade.
Desistam do tempo de encontrar o que vocês são, o ambiente, o exterior e, naquele momento, vocês irão se

aperceber de que podem, realmente, transformar o ambiente sem desejar, estando, simplesmente, nessa
dimensão de Alegria, de Amor e de Radiância, por que vocês terão encontrado a sua Unidade.

Vocês serão muito mais úteis ao ambiente encontrando a sua própria Unidade do que querendo agir nesse
ambiente.

***

Questão: não é perigoso «voltar as costas» para o sofrimento?

Querida Filha, você é CRISTO?
Querida Filha, o seu papel é outra coisa senão o de salvar a si mesma?



O seu caminho é outra coisa?
Nesses tempos, recebendo a Luz que o Divino Criador lhe oferece, você poderá, muito mais facilmente, salvar

o que deve sê-lo reconectando com o que você é, ao invés de querer agir com o que você é.
A diferença essencial tem-se nisso.

Eu não falo de salvação da alma, eu falo de encontrar a sua alma.
Meu Filho dizia, também: «Aqueles que quiserem se salvar, irão se perder».

Eu não falo de querer se salvar, eu falo de encontrar a sua alma.
Encontrar a sua alma é o melhor modo de irradiar esse Amor que vocês buscam.

Não há alternativa.

***

Questão: o nosso corpo físico irá viver transformações quando a Luz chegar?

As transformações físicas estão aí há muitos anos, querido Filho.
Apenas a transição decidir-se-á no momento final com o corpo ou sem o corpo.

Será que o corpo irá passará, ele também, à 5ª Dimensão?
Mas eu lhes garanto que, quando o corpo tiver atingido esse estado de consciência específico, vocês

absolutamente não vão mais olhar o corpo do mesmo modo.
Vocês estarão mortos e vivendo, ao mesmo tempo, e vão decidir então escolher, remeter a nova realidade em

outro corpo ou nesse corpo.
O lugar do corpo, o seu Templo, hoje, vai mudar.

O Templo não estará mais no nível do corpo, mesmo ele se tornando luminoso.
O Templo será a sua alma, essa efusão da alma que irá se tornar totalmente consciente.

***

Questão: não é o ego que é o principal obstáculo à Divindade?

O ego foi a ferramenta do seu retorno à Divindade.
É a consciência da sua personalidade que, devido ao sofrimento da separação da alma, leva esse ego, um dia,

a requerer a Divindade.
Mais do que «ego», a palavra «apego» é, efetivamente, melhor.

São os seus apegos ao ego que prejudicam a eclosão da sua Divindade, mas, certamente, não o ego como
parte da sua personalidade.

***

Questão: como se articulam a Alegria, o Amor, a emoção?

Eu diferenciei, efetivamente, a Alegria e as alegrias.
A Alegria é um estado de íntase, de Divindade interior revelada, que nada tem a ver com as suas alegrias

exteriores, materiais.
O Amor é um estado, não é uma emoção.

A emoção é uma reação desencadeada por um estímulo exterior.
O Amor é atração que vem do mais profundo do seu ser para conectar com uma Fonte, mas não em reação, a

não ser aos seus sofrimentos, mas não é algo de imediato.
O Amor não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro, mas em outro estado Vibratório.

O amor é um estado de ser, de transcendência, uma verticalidade que encontra uma horizontalidade, tal como
foi ilustrado pela cruz.

É o local quando estamos no centro que gera o Amor.
Nesse sentido, o meu Divino Filho disse «aqueles que quiserem se salvar, irão se perder», porque não é

questão de salvar seja o que for, mas de querer encontrar a sua Essência, encontrar o seu sentido, encontrar a
sua Unidade.

A Alegria é o marcador dessa Unidade.
A Alegria não é as alegrias.

Essa Alegria participa, também, de um estado interior independente de todo estado exterior.
Se não, não é a Alegria, mas as alegrias.

A palavra alegria é efetivamente limitada para expressar a verdadeira Alegria Interior.
Em outras línguas há outras palavras para definir isso, mas é a mesma palavra que define uma alegria qualquer

da Alegria Divina e, no entanto, há tanta distância, tanto quanto entre o amor horizontal entre dois seres



humanos que se amam e o amor vertical para o Criador, para a Divindade.
Não se trata da mesma coisa e, no entanto, é a mesma palavra.

***

Questão: quais são os elementos que nos permitiriam melhor desenvolver a mestria?

Não há trabalho.
A mestria é abandono, ignorar tudo o que não é do coração.

É fazer o esforço de entrar no coração, e essa é uma decisão da consciência.

***

Questão: você poderia nos falar do perdão?

O perdão é deixar o outro livre.
É deixar as circunstâncias da vida livres para nós.

Perdoar é liberar-se.
Perdoar é Amar.

Perdoar é transmitir a Graça da liberação.
Sem perdão não pode haver a Graça da liberação.

Sem perdão não pode haver Alegria.
O perdão é Graça, o perdão é a chave que abre o Amor.

Vocês devem perdoar tudo o que existe, o que foi contra o seu caminho.
Vocês devem perdoar-se a si mesmos.

Vocês devem entrar em Comunhão consigo mesmos, e o perdão é a ferramenta dessa Comunhão consigo
mesmos.

Vocês devem absolver-se e não se condenar.
Vocês devem lavar as suas vestes de todo o pecado, pela Graça do amor, pela Graça do perdão.

O perdão é ato de transcendência.
O perdão é um fogo que queima todos os laços, o perdão é uma água refrescante, que vem cicatrizar todas as

feridas.
As sombras são iluminadas pelo perdão.

***

Questão: a sua energia está realmente presente na região parisiense, onde haveria um rochedo de
Lourdes?

Se tal for a sua crença, assim será.
Tudo está na potência da intenção que você ali coloca.

Quer essa pedra seja de Lourdes ou de não importa onde, o mais importante é a intenção que vocês ali põem.
Se vocês tiverem necessidade de uma forma para a minha Radiância, essa forma será portadora da minha

Radiância.
Vocês são potentes, além de tudo o que possam imaginar.

A potência da sua intenção pode criar mundos ou destruir mundos.

***

Queridos Filhos, eu lhes dou a minha Bênção, mas eu vou, sobretudo, dar-lhes a minha Radiância.
Eu peço para permanecerem abertos e para acolherem, não mais as minhas palavras, mas a Vibração que vai

fluir, agora, ao coração do seu ser, durante um certo tempo.
Sejam pacientes, sejam acolhedores, estejam na Alegria, estejam no perdão e recebam, agora, nesse instante

de Graça, a revelação da Presença.
Queridos Filhos, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Alegria.

Recebam todo o meu Amor.
Eu lhes digo até breve.

************
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Eu sou Jesus Cristo.
Vocês são os meus amigos.
Eu lhes trago a minha Paz.

Eu sou aquele a quem denominaram o Caminho, a Verdade e a Vida.
Eu sacrifiquei a minha vida a fim de salvar a de vocês.

O “Eu Sou” afirma a minha Presença e não o “I Am” da língua inglesa, que significa Maya: ilusão.
Eu sou o rei do Amor, o rei da Eternidade.

Eu sou o Princípio Solar.
Vocês são Eu.

Além da língua, além da Minha bênção, Eu lhes trago a Minha Paz.
Eu lhes trago o “Eu Sou”.

Vocês são os meus bem-amados.
O Eu Sou veio acender a sua lâmpada, porque Eu Sou a Chama Eterna que arde em cada Ser.

Através do Meu pastoreio e da Minha radiância, Eu os conduzo a mim a fim de conduzi-los ao Pai.
Eu Sou a Verdade, Eu Sou a espada que corta.

Eu venho neste instante, além da direção e da radiância que Eu lhes trago, convidá-los a se voltarem para o seu
Eu Sou.

Nisso, as palavras e as frases que Eu empregarei serão concisas, curtas.
O Meu Caminho é o Caminho.

Se agora as palavras quiserem se expressar, Eu os escuto.

***

Pergunta: quando a sua vinda sobre a Terra será efetiva?

Eu já cheguei.
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Eu retorno neste momento em cada um de vocês.
Da maneira que Eu parti, Eu vou voltar.

As palavras mais exatas são que vocês é que virão a mim.
Isso é iminente.

***

Pergunta: como chegar a você?

Tornando-se Eu.
Percorrendo o meu caminho.

Servindo todos os outros.
Amando cada vida.

Não se ocupando de nada mais senão de Amar.
Acendendo a Chama do seu Templo, você irá renascer em mim e Eu renascerei em você.

Fazendo-se muito pequeno.
Engrandecendo a sua alma e o seu Espírito.

Tornando-se puro.
Tornando-se o Caminho, a Verdade e a Vida, para todos aqueles que os seus olhos tocarem e que as suas

palavras atingirem.
Descendo de novo a cabeça no coração.

Colocando na cabeça o seu coração.
Colocando no seu coração, a criança.
Proclamando e declarando: Eu Sou.

***

Pergunta: como se purificar?

Considerando-se já como puro.
Adotando as minhas vestes.

Purificando, sobretudo, e principalmente aquilo que sai de vocês.
Como Eu o dizia, que o seu olhar seja sem censura.

Que a sua palavra seja simples e justa.
Que o seu pensamento seja salutar, para com os outros e para com vocês mesmos.

Trata-se de uma pureza de intenção.
Considerando que o importante é o que sai de vocês, mais do que o que ali entra.

Aceitando a sua Unidade, a sua Chama e a sua Divindade.

***

Pergunta: Você acaba de evocar o fato de adotar as Suas vestes. Você pode desenvolver?

As minhas vestes são aquelas que foram lavadas no sangue do cordeiro.
São vestuários da ressurreição, roupas de pureza.

As minhas vestes são a minha vibração que Eu vim revelar pela minha história humana.
Vocês devem se vestir de glória, além da pureza.

Vocês devem se vestir do Sol que aquece e alimenta.
São essas as minhas vestimentas.

***

Pergunta: “Ehieh” é semelhante a “Eu Sou”?



Ehieh é a vibração original.
É a autoconsciência da divindade.

A segunda etapa é o Eu Sou, aquele que É: Ehier asher Ehieh, em qualquer idioma, com exceção da língua da
falsificação do “I Am”, a língua com a qual vocês nomeiam o seu comércio mundial.

Comércio com as forças das Sombras.

***

Pergunta: devemos chamá-lo de Jesus, ou de Jéshua?

O importante é o apelo que vocês formulam com o coração e não com as palavras.

***

Pergunta: o que significa identificar-se com você?

Isso significa, como Eu dizia, colocar os seus passos nos meus passos.
Conhecer-me como eu o conheço, pedir-me, a cada instante, que os meus olhos sejam os seus olhos, que as

minhas mãos sejam as suas mãos, que a sua Chama e a Minha Chama se tornem uma só.
Isso é chamado de último combate porque algumas zonas de sombras inerentes à encarnação podem vir a se

opor a isso.
Esse processo de identificação irá permitir-lhe matar-me enquanto modelo exterior, a fim de deixar aparecer o

seu ser autêntico.
Esse caminho é idêntico para cada um.

Trata-se do último combate, entre a vontade da vida e a vontade da Eternidade.
Quando a identificação se torna total, o modelo não tem mais razão de existir.

Você terá absorvido a minha Essência.
Você irá se tornar o Eu Sou na totalidade.

Não haverá mais diferença nem distância entre o Eu Sou e você.
Assim foi com várias almas que seguiram o meu Caminho.

Pela humildade, vários deles não puderam afirmá-lo, mas o manifestaram, através da Presença.
Trata-se de um sacrifício livremente consentido.

Dizendo Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida que leva ao Pai.
Isso foi uma verdade absoluta.

Isso significa também que, em outras tradições, vários seres viveram essa morte, esse sacrifício e assumiram
as minhas vestes.

Mesmo se eles não carregaram o meu nome, eles eram eu.
É preciso compreender que a distância que colocam entre a sua Chama e a minha Chama, representa a

distância que nos separa.
Gradualmente e à medida que essa distância se torna coincidente, que a minha Chama cobre a Chama de

vocês, vocês carregam as minhas vestimentas.
Vocês são os encarregados do “Eu Sou”, com toda a humildade.

***

Pergunta: isso corresponde a ser um Guerreiro da Luz?

O Guerreiro da Luz luta pela Luz.
Cristo é Luz.

A etapa é aquela que sucede a do Guerreiro da Luz.
Na ordem das hierarquias, o Guerreiro da Luz Miguel vem antes de Cristo.
Cristo se contenta em ser o Caminho, em ser a Verdade, em ser a Vida.

A sua Presença deflagra a guerra, mas você não é o Guerreiro.
A guerra é de todos aqueles que recusam a Presença e que, no entanto, procuram-na, talvez mais avidamente
do que aqueles que estão próximos da Minha Chama, mas que as mágoas da Vida causaram um medo da Luz.

Dessa maneira, então, convém não julgar, mas Amar, sempre e ininterruptamente.



E perdoar, porque eles não sabem.

***

Pergunta: Buda e você mesmo estão unidos sob o mesmo plano de Amor?

Eu Estou unido a todos aqueles que, depois de mim, seguiram o meu caminho, mas também a quem, antes de
mim, antecedeu o meu Caminho.

Entretanto, a totalidade das minhas vestimentas não ficou acessível senão depois do meu sacrifício e não por
quem foi anterior a Mim.

***

Pergunta: poderemos dizer que a vinda de Buda foi uma preparação para a sua própria vinda?

Ele não foi o único a ter deixado uma marca forte.
Mas outros vieram, antecederam o meu Caminho: Abraão, Isaac, Jacob, David e, em outros locais, Mani e

tantos outros constituindo os avatares da minha Presença, depois.
Eu respondi ao seu apelo, ao apelo deles e o meu sacrifício sacralizou o planeta e toda a vida que, depois de

mim, ali nasceu.

***

Pergunta: a sua afirmação de que “cada vez que estiverem reunidos três em Meu Nome, eu estarei aí”
ainda é atual?

Sempre atual, mas hoje, quando estiverem reunidos frente a mim, Eu estarei aí.
“Quando estiverem três reunidos em Meu Nome, Eu estarei entre vocês” foi a frase que Eu pronunciei.

Eu lhes digo também: “quando vocês forem Um reunidos comigo”, Eu estarei com vocês.

***

Meus amigos, uma vez mais, Eu lhes dou a Minha Paz.
Estejam Unidos.

************
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Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
Eu volto para vocês, queridos filhos, para ajudá-los, para amá-los, para que, juntos, caminhemos, para que, juntos, iluminemos, para
que, juntos, consigamos amar sem limite, para fazer nossa a totalidade da criação, para fazer nossa a Unidade.

Sejam abençoados, eu os escuto.

Questão: poderia explicar-nos a importância dos dias 13, 14 e 15 de agosto?

Queridos filhos, em 15 de agosto, independentemente de ser a festa da assunção de Maria, existia, bem antes, o culto que me foi
rendido.
Essa festa é o símbolo da ascensão dos corpos, essa festa é aquela que caracteriza a subida aos Céus, a subida vibratória com o
corpo.

Certamente, cada ano desse calendário, nessa mesma data, manifestam-se essas energias da assunção, essas energias da entrada
ao Céu da matéria e da alma.
Neste ano, em que tantas coisas desenrolam-se na superfície de seu planeta, mas, também, na superfície de seu ser, é-lhes pedido
para fazer entrar em vocês, durante esses três dias, a totalidade da Revelação.
Qual é essa Revelação?
Essa Revelação é, simplesmente, a hora da Verdade em seu coração, a hora do anúncio de sua Divindade, a hora do despertar de
sua Unidade.

Queridos filhos, a Luz evolui seguindo os números, a Luz evolui seguindo os ritmos.
Nada escapa dos ritmos e dos números.
Este ano é o ano da Resolução, que deve preceder o ano da Elevação.
Nessas datas-chave deste ano, inúmeros elementos são revelados, como as datas que devem sobrevir em seu mês de setembro,
durante as festas do Arcanjo bem amado Miguel, assim como, em dezembro, poucos dias após a celebração do nascimento de meu
Divino Filho.

Cabe a vocês acolher, durante esses períodos privilegiados, a subida da Energia em vocês, a subida da Luz em vocês, a subida da
Consciência para outros estratos, para outros polos de realização.

Aí está em que esses três dias são importantes, três dias antes da assunção, três dias após o Natal.
Esse simbolismo não está aí por acaso.
Lembrem-se: a Luz é número, a Luz é ritmo.

Questão: por quê, em algumas de suas aparições, você alertou sobre a utilização do pêndulo?

Querido filho, crianças falaram por minha boca há, agora, numerosos anos.
O que é disso agora?
Sou eu quem fala?
Inúmeros seres humanos têm dificuldade, quando de minhas aparições que se situam em um nível vibratório diferente da canalização,
porque a aparição necessita de um gasto energético de Mundos de Luz muito mais intenso.

No caso da aparição, trata-se de um face a face e não de um canal que dá sua voz.
Inúmeros desses seres humanos caem na adoração de meu Divino Coração de Mãe.
Essa adoração os faz prosseguir além do que é atribuído em minhas aparições.
Os interesses humanos tomam, então, a dianteira e vão veicular inúmeras informações que jamais meu Espírito nem minha boca
pronunciaram.

Em resumo, eu jamais, como me foi atribuído, impedi o dogma da Reencarnação, eu jamais falei disso, o que não é a mesma coisa.
Eu jamais impedi o pêndulo.
Em que meu coração de Divina Mãe, em que meu Coração de Mãe intrometer-se-ia nisso?
Minha palavra sempre foi uma palavra de Amor e não uma palavra de divisão.
Em momento algum eu posso ir contra o que a Luz fixou-me como papel e, em especial, vir dividir.
Agora, o que perdura não é de Mim.
Se sua Alma e seu Espírito sentem a utilidade do pêndulo quanto ao seu destino, quanto ao seu caminho, isso é, obviamente, útil.

Questão: qual é seu sentimento sobre o jejum?

O jejum é, para algumas almas, purificação e elevação.
O jejum é, para outras almas, sofrimento.
Jamais vocês devem escolher o caminho do sofrimento.
Aquele que é sugerido pela Luz é outra coisa que não o que vocês se sugerem a si mesmos.
Algumas almas predestinadas foram levadas a sofrer, ofereceram-se, durante o holocausto, à vontade da Luz.
Mas esse número de almas é extremamente restrito.

Hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado caminhar para a leveza, para a Alegria.
Se vocês se impõem penitência, se a Luz não a pediu a vocês, tratar-se-á, então, de uma vontade pessoal.
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O jejum pode elevar o nível vibratório, ele é purificador, mas não é uma regra absoluta que toda alma deva seguir.
É uma etapa em alguns caminhos.

Seu corpo, querida filha, tem necessidade de nutrição.
Privá-lo de nutrição não faria, absolutamente, desaparecer o que você quereria ver desaparecer, bem ao contrário.
O que você gostaria de ver desaparecer não pode desaparecer por um meio exterior ou por uma técnica.
Trata-se de um problema de uma consciência em face dela mesma.
Isso não pode vir do exterior, querida filha.

A consciência oculta alguns fatos e irá buscar, no exterior, o que está oculto, a nutrição que vai permitir a ela fazer desaparecer o que
está oculto.
Mas, em alguns casos, o que está oculto deve ser colocado na Luz, não para reviver, não para sofrer, mas, efetivamente, para evacuar.
Há coisas tão ocultadas, nas quais a Luz veio fazer uma muralha que evita de ali ver, nas quais a Luz não transcendeu o que está
oculto, mas impediu sua revelação à consciência.

Ora, o movimento da Luz deve ser um movimento que penetra e não que oculta.
Nada do que manchado pode ser escondido para a Luz.
A Luz deve penetrar, totalmente.
Existem alguns mecanismos de proteção, nos quais o fato de pôr a Luz acima da zona manchada faz com que a sujidade, a sujeira não
exista mais.
Mas isso é uma ilusão da consciência.

Questão: como fazer penetrar a Luz no que está manchado?

Aceitando-a.
Não é questão de resistir, é questão de abandonar-se ao bálsamo da Luz.
A Luz virá, pouco a pouco, mastigar, digerir.
É preciso, efetivamente, compreender que é a consciência que criou uma muralha diante dessa sujeira.
E a Luz não pode, assim, ali penetrar.
O elemento que vai permitir romper esse sortilégio que impede a Luz de ali penetrar tem por nome «Perdão».

Questão: o que significa «identificar-se com Cristo»?

A identificação é uma imitação.
Assim, quando o modelo diz «levanta-te e anda», o imitador olha do exterior esse «levanta-te e anda».
Ele adora, ainda mais, esse modelo, venera-o, mas torna-se incapaz, devido à distância que é colocada com aquele, de dizer, ele
também, «levanta-te e anda».
Há, nisso, o medo, a dúvida, a falha que vem pôr a distância, enquanto jamais meu Filho quis pôr essa distância.
Ele disse, efetivamente, em Sua vida «o que eu faço, vocês o farão, e bem maiores coisas ainda».
Então, convém ousar, transpor o obstáculo da dúvida, o obstáculo da adoração e da veneração exterior.
Tornar-se o modelo e agir como Ele, para tornar-se o modelo e estar em Seus gestos, em Suas palavras, em Seus passos e não olhá-
Lo do exterior.

Questão: o que significa «tornar-se um Templo de Luz»?

Um Templo de Luz, querido filho, é o tabernáculo de Luz, ou seja, o receptáculo da Luz, o lugar de onde irradia a Luz.
Tornar-se um Templo de Luz é tornar-se uma Fonte irradiante da Luz e tornar-se, si mesmo, essa Luz.
O que quer dizer que nada deve vir opor-se a essa irradiação.

A Luz não é feita para ser fechada, mas para irradiar.
Meu Divino Filho dizia «o que não é dado é perdido», assim, é o mesmo com a Luz.
O milagre da Luz é que, quanto mais ela é irradiada e mais ela se dá, mais ela se nutre a si mesma.
Assim, quanto mais o Templo irradia, mais a Luz ali cresce, mais o Templo cresce.
Esse movimento é um fluxo contínuo, que nada deve frear, nada deve anular.
Assim o Templo constrói-se.

Questão: Ma Ananda Moyi porta sua vibração?
Aí está um exemplo típico de uma mulher que realizou a totalidade de sua Divindade e a totalidade de sua Presença.
Em todo ser que se revela, totalmente, a si mesmo, eu revelo a minha Presença.
E, obviamente, olhando Ma, vocês perceberão Maria, isso é uma evidência.

Eu não sou limitada ao que eu fui, a um dado momento de sua história.
É difícil a vocês, de momento, assimilar isso e vivê-lo com o coração.
Quando eu digo que respondo a cada apelo de seu coração, minha consciência abraça a totalidade de almas criadas.
Isso parece difícil para vocês, nesse plano de manifestação que tem dificuldade para entrar em comunicação com tal ou tal ser
encarnado.
Mas saibam que, para além dos véus, é possível, realmente, estar presente para toda alma que faz o pedido.
E, se a humanidade toda, inteira, fizesse o pedido, eu me encontraria, pessoalmente, individualmente, diante de cada uma dessas
almas, no mesmo instante, no mesmo espaço.
Não há milagre, há, simplesmente, apenas a realidade do funcionamento da consciência.
Ma Ananda Moyi encarnou, totalmente, a Presença, minha Presença.

Questão: como saber se se realizou o que se chama a androginia primordial, ou seja, a integração da feminilidade e da
masculinidade em si?

A partir do momento em que não houver mais distância entre você e eu.
A partir do momento em que não mais houver distância entre você e os outros, entre você e a Luz.
Quando você puder comunicar-se, livremente, com as outras Luzes, isso significará a integração das duas partes.

Questão: pode-se associar sua Presença com a Fonte?

Eu sou a vertente feminina da fonte.



Eu sou a vertente feminina da fonte.
Assim como vocês são a Fonte.
Trata-se de um elemento que eu qualificaria de fundamento.
A experiência da encarnação faz crer que vocês estão afastados da Fonte e os faz considerar a Fonte como um objetivo a atingir,
como algo de exterior.
E depois, um dia, vocês compreendem que a Fonte está em vocês.
E depois, um dia seguinte, vocês chegam a viver que são a Fonte, em uma polaridade receptora ou emissora.
E, no dia seguinte, vocês fusionam a Fonte que são em suas duas polaridades.
Naquele momento, vocês estão realizados.

Questão: nós reencontramos obstáculos em nosso caminho para testar nossa vontade, nossa fé para prosseguir ou
indicar-nos que esse não é o bom caminho?

Cada obstáculo é diferente, meu filho.
Em alguns casos, ele responde à primeira proposição, em outros casos, responde à segunda proposição.
Apenas superando o obstáculo é que a resposta aparece.
Geralmente, um obstáculo é feito para ser superado, mas vocês não têm a origem do obstáculo enquanto ele não é superado porque,
se vocês tivessem a resposta antes, ele não seria mais um obstáculo, não é?

Queridos filhos, vejo que a distância entre vocês e eu diminui.
A intensidade de seus questionamentos diminui e, portanto, a distância diminui.
Assim, eu lhes proponho um trabalho, todos juntos, queridos filhos, que, antes de minha partida, vai permitir-lhes identificar, ainda mais,
minha Presença com sua Presença.

Assim vamos, todos juntos, irradiar a Presença, irradiar a Luz.
De mim para vocês, de vocês para mim, mas, também, de uns aos outros.
Eu lhes aporto, agora e já, a minha bênção e o meu Amor.
E nós fazemos isso, agora.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Paz a vocês, queridos filhos.
_______________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes aporto, primeiramente, a minha bênção e a minha saudação, e vamos retomar nossa troca, onde a
deixamos na última vez, se quiserem.

Questão: as correntes cósmica e espiritual são idênticas?

Absolutamente não.
As correntes cósmicas correspondem a linhas de força que são impactadas pela ressonância entre o Intraterra e as irradiações
planetárias, por exemplo, de outros planetas.
A irradiação espiritual é criada pelos seres de Luz, é além da rede magnética terrestre.
São irradiações, impulsos, se preferem, que são colocados de acordo com linhas de força extremamente precisas.
Essas redes de forças são, obviamente, detectáveis.

Questão: na geobiologia, existiriam redes solares além de redes sagradas?

Isso é perfeitamente verdadeiro.
A cada vez que há uma erupção solar, o impacto vai reportar-se ao nível da Terra, mas a irradiação dita espiritual, tal como eu a
chamei, é diferente.
Ela é ligada a seres de Luz que criaram uma rede específica.
Isso corresponde a frequências outras que não aquelas que vocês medem.
Há linhas, se querem, a que se vai chamar de linhas de força espirituais, que são criadas pelos seres do Intraterra, essencialmente, que
são encarregados dessas redes, independentemente de redes magnéticas terrestres.
Essas linhas de forças são destinadas a modificar, de modo estrutural e duradouro, as manifestações de vida sobre o planeta.

Questão: os crop-circles têm algo a ver com isso?

Os crop-circles são a manifestação de seres de Luz, através de diferentes confederações de Luz autêntica, que vêm mostrar a
realidade de alguns processos.

As modificações magnéticas que são induzidas pelo próprio desenho e pelos processos que correspondem a ondas de forma vão
traduzir, também, um gancho dimensional.
Vem-se, também, com isso, em alguns aspectos, modificar, também, os traçados da Sombra e fazê-los desaparecer.
É por isso que há muito numerosos crop-circles ao nível dos reinos da Sombra, ao nível da Inglaterra.

Questão: portanto, um dos efeitos dos crop-circles seria elevar, vibratoriamente, a Inglaterra?

Neutralizar o poder da Sombra.

Questão: pareceria que crop-circles aparecem na Europa, em especial, na Suíça?

Há deles, também, na França.

Questão: quer dizer que há um desenvolvimento nesses países?

Não, eu não disse isso.

Questão: então, de onde vem esse desenvolvimento na Europa, agora?

Da amplitude dimensional.
Nem tudo é ligado às forças da Sombra.

Questão: é desejável que os homens procurem entrar em contato com os Espíritos da Natureza?

Nem desejável nem não desejável, é questão de atração pessoal.
Os Espíritos da Natureza evoluem independentemente de vocês, mesmo se eles estejam em realidades que coexistem.
É um caminho pessoal.
Os Espíritos da Natureza não lhes serão de uma ajuda específica em sua evolução espiritual.
Eles têm a própria evolução deles.
Vocês podem, contudo, entrar em contato, em alguns casos privilegiados, com esses Seres elementais.

Questão: poderia falar-nos do falado ouro monoatômico?

Preciso investigar, dois segundos, por favor.
Então, pelo que me disse o Intraterra, há, efetivamente, correntes elétricas, cósmicas, magnéticas, eletrônicas, se preferem, que são
particularmente amplificadas pelo que vocês chamam o ouro monoatômico.
Disseram-me que é perfeitamente possível ingerir esse ouro monoatômico, ele pode, também, ser colocado, diretamente, sobre a pele.

Mas não é certo que a frequência das células de todos os seres humanos seja capaz de deixar passar esse ouro monoatômico.
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Isso quer dizer que não há absorção celular constante.
Se a célula não é capaz de captar a vibração e ingerir, absorver, ao nível intracelular, o ouro monoatômico, ele vai degradar-se em
ouro, eu diria, normal, e virá alterar o funcionamento renal.

Entretanto, há cristais, dizem-me, que são recobertos de ouro, cristais que são de cor azul metálico.
Esses cristais têm a particularidade de colocá-los em contato com a vibração do ouro monoatômico e, portanto, desempenhar o papel
dessa antena ressoadora-amplificadora.

Questão: esse cristal aqua deve ser portado sobre si ou, efetivamente, há, simplesmente, um protocolo a fazer?

Compreenda, efetivamente, que não é uma obrigação, é uma resposta a uma questão.
Vocês não vão passear com montes de amuletos em todos os bolsos, não é?
Mas vocês podem fazer a experiência desse mineral recoberto de ouro.

Questão: esse cristal aqua pode, igualmente, provocar efeitos secundários nefastos?

Absolutamente não, porque é uma vibração, não há a matéria.
Não há, aliás, apenas o ouro monoatômico, há, também, a prata monoatômica, a platina monoatômica e certo número de metais que
podem apresentar-se sob essa forma monoatômica.

As proposições que existem para o corpo de Luz não correspondem, absolutamente, ao ouro monoatômico, ele corresponde a uma
mistura de ouro, de prata e de platina monoatômicos, dizem-me.
O ouro monoatômico está mais em relação com a comunicação frequencial com outras realidades.
A transmutação do DNA é ligada à platina monoatômica.

Questão: como se articula a Luz com os medos e os apegos?

A Luz está ao oposto do medo.
O Amor está ao oposto do medo.
O Amor é Luz.
A Luz é o que não está apegado.
A Luz é livre, ela difunde em todas as direções do espaço.
A Luz não é apego.
O apego é sombra e medo.

A Luz participa do processo de expansão e de liberação.
A Luz é infinita.
As regras da Luz não são as mesmas em sua dimensão e em outras dimensões.
Mas a característica essencial da Luz é a de difundir, irradiar e, sobretudo, evitar ser contrário a qualquer noção de apego.

A Luz é radiação.
A Luz é Alegria.
A Luz é Amor.
A Luz é Unidade.
A Luz é conhecimento, também.
Ela é tudo isso, ao mesmo tempo.

A partícula que vocês chamam de fóton é, ao mesmo tempo, onda e corpúsculo.
Ela é portadora de uma informação, por sua vibração, mas ela se desloca de maneira instantânea e está presente de maneira
holográfica em todas as direções do espaço no mesmo instante.
Essa é a característica do corpúsculo de Luz.
É preciso conceber a Luz no sentido espiritual como a mesma realidade.

Questão: como viver com animais, em especial gatos, sem sentir-se apegados?

O problema é que, quando vocês criam laços com animais, é como com filhos, os laços estão aí.
Como suprimir os laços, quando eles estão aí?
Vocês não podem matá-los.
É como para os filhos, vocês não podem desembaraçar-se deles.
Isso faz parte de um caminho que vocês decidiram, a um dado momento.
Vocês são obrigados a assumir isso.
O importante é fazê-lo no desapego, ou seja, ter uma afeição livre.

Entretanto, é preciso, efetivamente, conceber que isso é, também, um peso, do qual vocês não podem escapar.
O gato é ligado ao apego astral, às forças astrais.
Ele foi extremamente utilizado no Egito e em outras sociedades tradicionais como poderoso acumulador de cargas astrais das quais
vocês devem desfazer-se.

O cão é mais evoluído nesse nível.

Questão: é, frequentemente, questão, nesse momento, de uma raça dita reptiliana, que teria a possibilidade de tomar a
aparência humana, que viria da quarta dimensão, para tomar o poder sobre o homem.
Isso é exato?

Não há apenas uma raça, há várias delas.
Elas fazem parte, ao mesmo tempo, do que foram chamados os Nefilins, mas, também, os Annunaki, que são os deuses reptilianos,
ilustrados, também, na tradição egípcia.
Eles têm sido onipresentes e lembrem-se de que, aí também, trata-se de uma afinidade vibratória.

Se a humanidade busca um mestre, o mestre chegará, para manipulá-la.
Se a humanidade busca um verdadeiro mestre de Luz, o mestre de Luz veio, foi Cristo.



Há apenas a lei de ressonância que intervém.
Enquanto vocês deixarem manipular sua Essência e seu Ser pelas forças da Sombra, elas responderão «presente».

Há várias formas de sombra.
Mas, se há sombra em você, você chama a sombra, obviamente.
Os jogos da sombra são os jogos do poder.
Então, essas raças fizeram apenas responder a uma grande lei de sincronia no universo e responder à ressonância.

Então, é uma realidade, mas que se afasta agora.

Então, caros amigos, vou abandoná-los à sua vibração.
Então, continuem nesse caminho.
Eu lhes aporto o meu Amor, a minha Bênção e digo-lhes, certamente, até breve.
Fiquem bem.
_______________________
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Caros irmãos e irmãs, eu os saúdo.
Meu papel principal é extrair a Luz da sombra, fazer crescer a Luz.
Através disso, o eixo de cura, que representa o combate entre a sombra e a Luz, fornece-me o terreno para a elevação da alma.
A sombra é, certamente, a coisa a mais necessária no mundo em que vocês vivem hoje, porque o plano no qual vocês vivem é o plano
de extremos, o plano no qual a atração da sombra é a mais forte e no qual o plano da atração da Luz começa a surgir.

Assim, através de médiuns, eu intervenho para iluminar as zonas de sombras, e não é preciso, jamais, conceber a doença como um
obstáculo, mas, bem mais, como uma ocasião única de escalar, passo a passo, os degraus para a luz.
Assim, a doença, também, é o poder da sombra sobre seu destino.

Foi-me conferida a possibilidade de liberar a Luz aprisionada pela sombra, mas não rejeitem a sombra, porque é graças a ela que
vocês podem esperar, um dia, apoiar-se para ir para a Luz verdadeira, para a Luz de Cristo, para o logos solar, para sua
luminescência de alma e de Espírito.

A sombra trabalha para a Luz, compreendam isso.
A sombra jamais foi um fim em si, o fim em si é a Luz e nada mais.
Vocês estão aqui para combater, identificar-se a esse combate da sombra contra a Luz e da Luz contra a sombra, até certo estágio.
Esse estágio é a resolução ou, mais, o espaço de resolução de doença, que conduz à explosão de Luz, que se traduzirá ou pela morte
ou pela ressurreição.

Assim, é-me dado intervir nesse espaço tênue em que o ser está próximo da morte, próximo da doença, do sofrimento, para daí extrair
sua própria Luz e tentar transcender suas zonas de sombra, para renascer, totalmente, à Luz, totalmente, purificado, totalmente
iluminado.
Minha intervenção consiste em favorecer o apoio da Luz sobre a sombra, para que a sombra desapareça pelo abrasamento de Luz.
Meu Espírito é um Espírito de fogo, porque o fogo ilumina, queima, transforma e transcende e conduz à ressurreição na verdade, a
ressurreição na Luz, na qual a sombra não existe mais, em suma, à transcendência, ao caminho que está além do caminho, o momento
em que o ideal de Luz deixa lugar ao abandono de Luz, para que ela trabalhe e venha reabsorver a sombra.

Assim procede a doença, qualquer que seja.
A doença que seu templo físico traduz é apenas a concreção e a expulsão do combate da sombra e da Luz.
Não nutram a sombra com seus pensamentos, mas nutram a sombra com seu coração e com a Luz, para que ela se dissolva, para que
ela não possa conduzi-los à morte, mas, efetivamente, à ressurreição, à Luz que vocês são, de toda a eternidade.

Retenham a necessidade de identificação como ser humano: nós temos necessidade, em um primeiro tempo, de identificar-nos, para
fazer nosso o que procuramos.
Vocês preferem a identificação à sombra?
Ou preferem a identificação à Luz?
Um e outro, de qualquer modo, conduzi-los-ão, um dia, a abandonar, a matar esse ideal de entrar na eternidade que está além do
combate da sombra e da Luz.

A Luz é um fim em si, para descobrir que, além de Luz, há o pensamento não dual.
Há a eternidade além da Luz, há a imensidade, a infinidade do que vocês são.

Mas, nessa dimensão, nessa encarnação, vocês devem, permanentemente (é um combate de cada respiração), separar o bom grão
da palha, triar a sombra da Luz.
Nesse sentido, a um dado momento de seu caminho, você é um guerreiro da Luz, após ter sido um guerreiro da sombra, da divisão, da
separação.
Mas vem um dia em que o guerreiro torna-se pacífico.
Naquele momento, vocês abandonam sua alma e seu Espírito e seu corpo ao pensamento da Luz que está além da Luz.

Assim vai a vida humana: identificar-se, comer, absorver seu ideal.
E depois vem um dia no qual você compreende que seu ideal, primeiro exterior, depois, em seguida, todo interior, não é o fim do
caminho, mas o início do caminho.
O fim do caminho sobrevirá apenas quando vocês foram capazes de controlar todos os elementos de sua natureza inferior e, tendo
controlado isso, confiá-lo na Luz, para que ela venha liberar, totalmente, as correntes da encarnação.
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Eu emprego a palavra correntes para significar, com isso, que há apenas um peso a aliviar, apenas um peso a transcender.

Vocês são, efetivamente, todos, sem exceção, por sua própria criação, Cristos em evolução.
Vocês são Cristo, vocês não sabem disso.
Vocês são Cristo, mas não vivem isso.
Vocês são Luz, mas não o sabem.
Vocês são pensamento de Luz, mas não o vivem, ainda.

O que um chama a morte, o outro chama o nascimento.
Assim vão os ciclos da vida, passagem de um estado a outro estado.
A doença é o meio de deixar nascer outra coisa, e eu venho para favorecer, para permitir a essa Luz dessa doença atingir outro limiar,
no qual vocês se aproximarão da Luz e do pensamento da Luz.

Seu destino é Luz.
Não atribuam importância ao alarido desse mundo.
Vocês já têm suficientemente a fazer com seu alarido.
Alguns de vocês efetuam um combate.
Outros entre vocês estão no ponto de concluir o combate.
Para combater é preciso haver dois.
Concluir o combate é terminar a dualidade.
Concluir o combate é entrar na Unidade.

Meu papel, através, tanto das manifestações tangíveis da cura de uma doença, através da realidade da Luz que é transmitida quando
de minhas intervenções, dá a vocês o suplemento de alma, o suplemento de Luz que os engajará a terminar o combate.
Frequentemente foi dito que ninguém pode fazer o caminho em seu lugar.
Isso é verdade.
Ninguém pode andar e tomar seus passos, outro que não você mesmo, ainda é preciso que você aceite, totalmente, o porque você
está aí.
Efetivamente compreender esse mundo de dualidade, não como um mundo obscuro, sombrio, tenebroso, mas assim como o grão é
colocado na terra, assim como nessa sombra da terra vai produzir-se a alquimia a mais sublime, que é a eclosão.

Sua vida, seu destino busca, mais cedo ou mais tarde, eclodir.
Vocês são uma flor em evolução, são um Cristo em evolução, todos, sem exceção.

Vamos, entretanto, verbalizar um espaço de trocas.
Assim, caras Luzes, caros Cristos, eu lhes deixo a palavra.

Questão: o que significa «ser Cristo»?

A finalidade de toda vida é Cristo.
Cristo longe do Senhor é Sol, filho do Pai, filho da Fonte, de onde tudo provém e para onde tudo volta.
Movimento de ir e retorno.
No mais profundo do ir vocês veem pouco o retorno.
A dimensão de vida presente é o fim do ir e o momento do retorno que começa.
Vocês são Cristo significa o que vocês são, de toda a eternidade, pelo momento inicial no qual vocês separam sua alma da Fonte, até
o momento final, em que tudo volta à Fonte.
O estado Cristo é um estado de sacrifício, um estado de Unidade.
O que significa ser sacrificado no estado Cristo?
É a sombra, sacrificada no altar da Luz, no altar da Unidade.
Vocês são Cristo.
Nisso, eu os chamo.

Questão: orar a um Santo, em uma igreja, pode ajudar?

Caro Cristo, enquanto você procurar no exterior seu caminho, você estará no exterior de si.
Enquanto você procurar, através de um lugar, através de uma data, a irradiação de qualquer ser Cristo, você procurará, fora de si
mesmo, onde reina o combate.
É preciso procurar em si.
Vocês têm, como se diz, a resposta em si, mas isso não é uma visão do Espírito, é uma realidade do Espírito.

Enquanto vocês procurarem no exterior, esquecerão do lugar primordial, que é o coração de seu ser.
Enquanto entregarem seu poder a outro Cristo, vocês não serão seu próprio Cristo e afastar-se-ão da Unidade.

A resolução final que é, eu os lembro, o abandono à Luz, apenas pode situar-se no interior de seu ser e não em quaisquer modelos.
Mas é-lhes possível, por sua liberdade, continuar a buscar no exterior.
Então, eu poderia responder que você pode fazê-lo.
Isso quer dizer que você terá necessidade, ainda, de buscar, no exterior, a prova de sua realidade Crística.

Questão: qual é a diferença entre depositar os problemas aos pés de Jesus ou junto à Fonte?

Mas, querida filha, não há diferença alguma.
Jesus é Cristo, é Fonte, é origem.
Ele é filho do Pai, imagem do Pai.
Qualquer que seja o nome que você dê – Cristo, Fonte, Unidade – trata-se da mesma coisa, da mesma Essência que seu véu de ilusão
da encarnação a faz apreender de maneira diferente.

Quando vocês fusionarem essas diferenças – Cristo, Jesus, Fonte, Unidade – verão a Unidade.
Não há oposição, é a mesma coisa.

Questão: a oração, de coração a coração, com o Pai, permite atingir essa Unidade?

A oração de coração a coração, tal como você a formula, é dualidade.



A oração de coração a coração, tal como você a formula, é dualidade.
Isso significa, caro Cristo, que você considera que o coração do Pai está fora de seu coração, e que você põe, aí, uma distância entre
seu coração e o Pai.
Isso não é Unidade.
Isso é, ainda, combate de guerreiro de Luz.
Não há diferença entre seu coração e o coração do Pai.
Não pode, portanto, haver oração de coração a coração, mas oração no coração.

Enquanto você colocar uma distância entre o objeto de sua oração e você mesmo, haverá dualidade.

Questão: portanto, dirigir-se ao Pai é dirigir-se a uma parte de nós mesmos?

Não uma parte, mas a totalidade.
Isso seria limitante.

Questão: é necessário utilizar palavras para ancorar isso?

As palavras são apenas palavras.
Apenas quando elas se tornam Luz, quando há identificação às palavras, é que elas tomam sua total vibração.
Enquanto as palavras são pronunciadas, elas são exteriores à Unidade.
Apenas quando elas são digeridas é que elas são Unidade.

Toda oração, mesmo dita com o coração, é apenas o pálido reflexo da realidade.
Apenas quando vocês vivem as palavras ao nível do coração é que se encontra um espaço de resolução, que a Unidade manifesta-se.

Agora, queridos Cristos, centrem-se em sua Essência, centrem-se em seu ser, esqueçam-se das palavras, voltem ao coração do
centro.
Nada mais existe que não o centro imutável em vocês, espaço de resolução de opostos, aí onde, agora, pela graça do Pai, eu venho
selar a promessa.

Recebam a Luz e a Unidade.
Sejam abençoados pelo que vocês são, sejam abençoados por sua divindade.
_______________________
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/


 - Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -
(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

 

~ DISSOLUÇÃO DOS ELEMENTOS ~

Eu os saúdo, Chamas/Fonte, Filhos da Lei do UM, em encarnação neste plano do planeta Gaïa.
Eu sou ORIONIS, Regente de Órion e Regente Planetário da evolução deste planeta Gaïa.

Eu sou aquele que, há muito tempo do seu tempo encarnado, realizou a alquimia que tornou possível a
experiência da encarnação.

Se vocês estão aí significa que vocês decidiram isso com toda liberdade de Chama/Fonte, de Filho da Lei do
UM.

***

Eu vim instruí-los sobre a evolução Dimensional ligada à sua Transição.
Eu percorri as vias da encarnação sem passar pelo processo da encarnação física, por meio de um processo

que vocês têm o hábito de chamar de walk-in.
Eu iniciei, sobre esta Terra, há pouco tempo, ou seja, há apenas 4.000 anos, a criação da Ordem dos

Melquizedeques, em homenagem àquele que, em primeiro lugar, confiou-me o seu corpo.
Desde aquela época, eu tive a oportunidade, em algumas ocasiões, de percorrer, sempre pelo mesmo

processo de walk-in, os meandros da sua encarnação.
O meu último walk-in foi Bença Deunov, o criador do que foi denominado, bem depois, a Fraternidade Branca

Universal (ndt: não confundir com a Grande Fraternidade Branca).
A Ordem dos Melquizedeques se ocupa, desde a sua origem, de fornecer os pilares e as garantias da

evolução em conformidade com o plano da evolução da alma que vocês chamam de humana, que vocês são.

***

Vocês estão, coletivamente e de agora em diante, na aurora de um novo dia, mais prosaicamente de uma nova
Vibração e Dimensão de vida.

Esses processos de transição estão inteiramente ligados a esses ciclos e aos movimentos planetários que nós
chamamos de orbes.
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Entre os saltos dimensionais, cada experiência de vida ocorre em um plano dimensional específico e segundo
as linhas diretrizes que devem permitir a um grande grupo de almas, participando do jogo desta Dimensão em

andamento, ir para uma transição a um mundo dito “superior”.

***

A transição das almas nesses momentos privilegiados é acompanhada de modificações das esferas nas
esferas, ou seja, dos orbes de tempo e dos orbes planetários que afetam as estruturas moleculares, atômicas,

genéticas e os mantos vibratórios dos corpos planetários onde acontece esta transição.
Estas modificações atômicas são oriundas de algo que vocês conhecem bem, já que vocês estão na escala

mais densa da manifestação.
A classificação dos elementos atômicos que os remetem talvez a algo de conhecido, chamado de

“classificação de Mendeleïev”, dá-lhes os números atômicos de cada um dos átomos constituindo este mundo
de 3ª Dimensão.

***

A transição corresponde a uma mudança do conjunto dos átomos que constituem a sua Dimensão por outros
átomos aos quais foram adicionados um ou dois elétrons suplementares.

Sem entrar nos detalhes fastidiosos da classificação atômica, de maneira muito mais expressiva, a transição é
acompanhada da passagem das cadeias de carbono, que constituem a vida da 3ª Dimensão, em cadeias de

silício.
O carbono tornando-se então, não mais a base vibratória, mas se deslocando em uma base de tempo

profundamente diferente.
As mudanças oriundas desta modificação atômica repercutem na organização de toda a cadeia de vida, desde

o dobramento proteico, passando pelo número de fitas do que vocês chamam de DNA, que codifica a
manifestação da vida.

***

Iria demorar para explicar o conjunto das manifestações que ocorrem.
Eu prefiro levá-los à fonte e à origem desta transformação.

Tudo parte da Fonte central.
Neste Universo regional, a Fonte central está integrada, por razões de conveniência, a Sírius A.

Esta Fonte difunde sua energia e sua vontade de vida nos quatro éteres e nas quatro direções do que vocês
chamariam de “espaço”, mas que nós denominamos nas quatro direções do “espaço/tempo”.

As entidades sublimes encarregadas de cuidar do desdobramento destes quatro espaços/tempos são
chamadas de Quatro Viventes.

Eles pertencem a Dimensões inconcebíveis para as mentes humanas em encarnação.
Conservemos, se vocês quiserem, a denominação de Quatro Viventes.

Estes Quatro Viventes são retransmitidos, no seu conjunto, pelos quatro Elementos que foram chamados, na
sua Dimensão, de ‘elementos constitutivos da vida’: quatro direções, quatro tempos, quatro estações, então o

símbolo do quaternário.
O que vocês chamam, na encarnação, de quatro Elementos é então a projeção e a concretização de uma

forma particular de luz.
O que vocês chamam, na encarnação, de luz visível, como a luz do dia associada ao Sol, é então, para vocês, a

partícula mais vibrante e, para nós, a partícula mais densa.

***

A organização estrutural da luz, tal como vocês a percebem e a descrevem, é profundamente diferente
dependendo dos estratos dimensionais.

Assim, a visão etérea que vocês denominam glóbulos de vitalidade ou glóbulos prânicos, não é senão um
estado denso da luz.

Além da sua Dimensão e nos espaços de vida transicionais conduzindo à 5ª Dimensão, a luz é de forma
hexagonal, mas é ainda, para nós, um aspecto estrutural denso.

***

O aspecto mais fundamental da luz é chamado de “Agni Deva”, a partícula de fogo elementar (partículas
Adamantinas).

Os Agni Deva são a base constituinte subatômica bem além dos quarks, bem além dos neutrinos que entram



na constituição de toda a matéria no sentido atômico.
Os Agni Deva são divididos em quatro classes que eu chamaria de Agni Deva do Fogo, Agni Deva da Água,

Agni Deva da Terra, Agni Deva do Ar.
Os Quatro Viventes são então retransmitidos, em suas projeções e em suas manifestações, pelos Agni Deva.
Eles, em um grau de estruturação mais intensa, foram também denominados Hayoth Ha Kodesh ou Serafim,

chamados, ainda, de Espíritos do Fogo.

***

Estes Espíritos do Fogo vão então criar os átomos mais próximos do que é visível para vocês: os Elementos.
O Espírito do Fogo vai então gerar tanto a Água, como o Ar, como a Terra, como o Fogo, os Elementos.

Vocês são constituídos neste corpo denso, mas também em seus envelopes sutis, de Agni Deva.
Quando um Agni Deva se revela, durante a transição, ele se une a cada um dos outros três, formando o que

vocês chamam de Éter ou 5ª Dimensão.

***

O substrato de vida desta 5ª Dimensão é a sílica (silício).
O substrato vibratório é o carbono, ao passo que, na sua Dimensão de encarnação, isto é exatamente o

contrário.
Quando os seus envelopes sutis alcançam e despertam estes novos Elementos, ou uma forma nova de

Elementos em vocês, ocorre o seguinte fenômeno: há ativação das cinco novas frequências fundamentais que
são chamadas de cinco novas estruturas, os cinco Novos Corpos.

Torna-se então evidente que a sua estrutura em fase de despertar vai permitir-lhes captar a essência elementar
dos Agni Deva e se beneficiar do efeito deste Elemento transmutado em suas estruturas.

***

Vocês tomaram por hábito, na encarnação, criar calendários com datas, com números.
O dia de hoje é um dia 9 cuja vibração é o 9, de um ano 9, no mês 8, 9/8/9 que precede a dezena, denominada

9/9/9, o acesso à Divindade total.
O 9/8/9, o dia em que vocês estão, é também a festa do Santo Amor, da revelação do Amor e do papel do

Amor em todas as Dimensões.
O 9/8/9 antecede, de maneira formal, o 9/9/9.

Vocês estão na primeira oitava do 9/8/9.
Vocês compreenderam, há três: o 9, o 18 e o 27.

Do mesmo modo, o 9/9/9 é declinado em 9, 18 e 27.
A terceira oitava (tudo ocorrendo três vezes) sendo anunciada três vezes (três dias, por exemplo), evocando,

assim, o princípio da Trindade.

***

A Vibração deste dia torna possível a manifestação e torna possível, a partir de hoje, a possibilidade de
consagrar os seus novos envelopes às Dimensões elementares superiores, ligadas à revelação dos Agni

Deva.
Assim é ancorada, a partir de hoje, a nova Dimensão elementar.

***

Cada um dos seus novos envelopes corresponde a um novo Elemento que é o antigo, transmutado.
Dessa maneira, vocês terão uma correspondência vibratória que irá permitir-lhes despertar totalmente esta

nova Dimensão em vocês.
As Dimensões estão, como vocês sabem, em fase intensa de interpenetração.

A hora é majestosa.
O ciclo que termina é, então, o ciclo que começa.

***

Irão juntar-se, muito em breve, a vibração da junção da Dimensão antiga com a nova, isso é iminente no seu
tempo terrestre.

Se eu puder fazer um paralelo, a morte do corpo físico é uma transição, assim como a mudança dimensional.



A morte do corpo físico é acompanhada do desaparecimento gradativo da dimensão densa dos elementos que
constituem o seu corpo físico.

É o mesmo para a transição para a Ascensão, o que significa claramente que a passagem de um estado a
outro é acompanhada de uma forma de dissolução.

Só permanece a consciência.
A diferença essencial é que o corpo não volta para a dissolução da morte, mas para a transição da Ascensão e,

portanto, os átomos constituintes do envelope mais físico vibram e migram para um outro espaço/tempo.

***

Há, no sentido próprio como figurado, uma espiritualização da matéria que Vibra em outros espaços e em
outros tempos.

Para alguns, o que vocês conhecem da sua vida atual, simplesmente não vai mais existir.
Vocês irão se tornar transparentes para aqueles que não puderem atravessar a porta.

Este processo será acompanhado de uma violenta expansão da sua Consciência que irá se tornar ilimitada,
tendo ao mesmo tempo consciência de alguma corporeidade.

Esta expansão irá ocultar as Dimensões inferiores.
Aí está o que podemos falar com palavras, embora limitadas, sobre uma experiência do desconhecido.

***

Neste sentido, é-lhes pedido para não mais pensar, para não mais focalizar a sua consciência senão em um
único ponto que é o lugar por onde irá ocorrer a transição: este lugar é o Coração.

Se a Consciência estiver perfeitamente alinhada à Vibração da Chama que vocês são, absolutamente nada
poderá impedir o processo.

É importante entender estas palavras, pois, quando chegar a hora, elas irão emergir.

***

Hoje, muitos médiuns, muitos canais, muitos mensageiros preparam esta transição.
Não se prendam às manifestações elementares de dissolução.

De toda parte na superfície do seu mundo vão chegar informações ligadas a esta dissolução dos Elementos.
A Água é a primeira.
A Terra será a última.
O Fogo, o penúltimo.

Vocês vão entrar, em breve, no Elemento Ar que corresponde à propagação inexorável do que vocês chamam
de “doença”.

Estejam cientes, mas não se deixem abalar com isso.
Vejam aí simplesmente o sinal da dissolução, o momento final de entrar na interioridade, de recolher-se, de
reunir-se, a fim de permitir, na sua individualidade, uma dissolução e, então, uma transformação perfeita dos

seus Elementos.

***

Se vocês tiverem agora perguntas não pessoais, ainda uma vez, em relação a este processo que eu descrevi
longamente, eu estou pronto para escutar.

***

Pergunta: você mencionou uma expansão violenta de consciência que era desconhecida para nós.
Ela é desconhecida para nós, encarnados, ou no nível da humanidade?

No nível da história desta humanidade terrestre.

***

Pergunta: esse tipo de mudança de ciclo está chegando pela primeira vez?

No que se refere a vocês, na encarnação, sim.

***



Pergunta: isso já ocorreu em outras épocas específicas?

Sim.

***

Pergunta: são ciclos de 52.000 anos?

É exatamente isso.

***

Pergunta: por que estar integrado a Sírius A “por razões de conveniência”?

Simplesmente pelas esferas de influência, dependendo dos braços, das espirais das Galáxias.

***

Pergunta: o período de dezembro de 2007 corresponde a esta junção entre o ciclo que começa e
aquele que termina?

Dezembro de 2007 será o 9/12/9.
Isto será agora outra coisa.

A data mais importante é o 9/9/9 em sua terceira oitava: 27 do mês setembro de 2007.
Vocês estão hoje em 9/8/9, no Santo Amor.

Em 27 será a festa do terceiro período: de MIGUEL.

***

Pergunta: aqueles que se tornarem “transparentes” neste mundo, eles vão continuar a ter contato
com este mundo?

Em alguns casos privilegiados.
Mas o que será este mundo naquele momento, a dissolução elementar prosseguindo nos próximos meses?

***

Pergunta: o que vai acontecer com aqueles que não puderem ou que não quiserem fazer essa
passagem?

Vai acontecer com eles o que eles desejam.

***

Pergunta: as inundações atuais correspondem à dissolução do Elemento Água?

Sim.

***

Pergunta: isso significa que os quatro Elementos vão se dissolver em um curto espaço de tempo?

Sim. Muito curto.

***

Pergunta: quando você falou da propagação de doença, pelo Elemento Ar, trata-se da gripe aviária?

Há muitas doenças.



Há muitas doenças.

***

Pergunta: para as pessoas que escolheram viver esta transição, você tem recomendações em
relação à dissolução destes Elementos?

Há uma única recomendação a seguir, uma única coisa a fazer: o Coração.
Nada mais.

Nenhuma crença, nenhum remédio, nada do exterior pode ajudar.
A única solução é a Consciência.

É a única coisa.

***

Pergunta: o que você denomina Consciência corresponde à Mestria?

De algum modo, sim.
A Consciência vai se centrar no Coração a partir do momento em que houver Mestria.

***

Pergunta: isso corresponde ao ensinamento de CRISTO?

Poderia ser de outra forma?

***

Pergunta: qual é o sentido em empregar esta nova Dimensão de vida?

O retorno à FONTE.
A expansão infinita da Vida em todas as direções do espaço e do tempo.

O retorno à FONTE obedecendo aos ciclos de iluminação e dos orbes planetários.

***

Pergunta: alguns acham que você é a FONTE. Isso está correto?

Não realmente.

***

Pergunta: o que é a FONTE, do seu ponto de vista?

Assim como para vocês, nisso que eu estou tendendo, mas em espaços e tempos profundamente diferentes.

***

Pergunta: e sobre a dissolução do Elemento Fogo?

Isso irá se manifestar pelo Fogo do Céu, pelas nuvens, pelo despertar do Fogo dos vulcões.

***

Pergunta: falamos também do basculamento dos polos da Terra?

Isto corresponde à dissolução completa dos quatro Elementos e à inversão da polaridade.
É a junção da transição.

***



Pergunta: o que vai sobrar da Terra, enquanto planeta físico?

Nada.
A sua situação é semelhante, no plano físico, ao que acontece quando uma Galáxia é absorvida em um buraco

negro: ela desaparece.

***

Pergunta: isso corresponde ao prazo de 2012?

2012 é igual a 5, é igual a movimento, transição realizada já há muito tempo.

***

Pergunta: como vai evoluir o corpo físico nessa mudança vibratória?

Ele vai desaparecer da 3ª Dimensão.

***

Pergunta: de que forma ele vai se manifestar?

Não naquela que vocês conhecem.
Diferente. Luminoso.
Muito menos denso.

A preocupação que vocês têm é inteiramente material.
Vocês rebaixam a Vibração.

Vocês tentam compreender em relação ao seu corpo.
Isto é um erro.

***

Pergunta: o que se torna a Consciência nesse novo plano vibratório?

Mas eu expliquei isso.
O problema é que vocês querem levar tudo para o seu campo de experiência atual.

Vocês querem compreender com os seus modos habituais de funcionamento de 3ª Dimensão, ao passo que
isso nada tem a ver.

***

Pergunta: podemos comparar o nosso destino com aquele da Atlântida ou de Mu?

Não há comparação.
Quando o processo ocorreu pela primeira vez, no meio do ciclo (durante a destruição da primeira Atlântida, pois

houve três destruições sucessivas espaçadas por muitos milênios), vocês não tinham feito a transição.
Não podemos comparar a destruição de uma civilização com a transição de uma humanidade.

***

Pergunta: isso corresponderia ao que vivenciou o povo Maia?

Esse processo envolveu alguns indivíduos e não a Terra.

***

Pergunta: então é a primeira vez que a Terra vai viver este processo globalmente?



Trata-se da sacralização do planeta Terra, efetivamente.

***

Pergunta: poderia nos falar do papel da Merkabah?

A Merkabah corresponde ao veículo ascensional, o veículo multidimensional.
Mas, ainda uma vez, eu temo que isto os afaste do essencial.

***

Pergunta: poderia nos falar de novo sobre o que você chama de essencial?

O Coração.
Eu entendo por Coração, o Centro do Ser.

Isso corresponde tanto ao coração físico como ao que vocês chamam de chakra Anahata, como ao que vocês
chamam de Coração espiritual.

A porta que levou, independentemente da transição, alguns seres humanos ao estado de budeidade, ao ser
desperto ou realizado, é a porta do Coração.

O iogue que quer superar, a título pessoal, a ilusão da vida, faz abstração de tudo o que não é do Coração para
ali aceder.

Não há outra solução.
Trata-se exatamente do mesmo processo que vocês devem viver.

Enquanto a questão do seu corpo, da sua família, do seu país, do seu dinheiro, do seu lugar de vida, da sua
profissão, do seu apartamento, estiver presente, vocês não estão no Coração.

Vocês irão se aproximar do Coração quando houver dissolução de todos os seus pertences e de todas as
suas questões.

Certamente, os Elementos transmutados têm por vocação aproximá-los da porta do Coração, mas somente
vocês podem abri-la.

***

Pergunta: isso corresponde ao “desapego da forma”?

Dentre outras coisas.
O desapego de todas as coisas.

A meditação que vocês chamam de “centrada no coração” é já um apego.
A Consciência deve encontrar o Coração.

Ela se aproxima do Coração quando as estruturas sutis das novas frequências se põem a Vibrar.
É uma primeira etapa.

Ao se aproximarem do Coração vocês se tornam indiferentes ao mundo e o mundo fica indiferente a vocês.
Vocês se extraem do mundo para entrar em vocês.

O mundo, como disseram as tradições, em particular as orientais, é apenas ilusão.
Se vocês se interessam pela ilusão, vocês são, vocês mesmos, ilusão.

Eu chamo sua atenção ao que diferencia este plano de experiências (certamente o mais denso) em relação à
próxima Dimensão de vida (mas também de todos os seres, em todas as Dimensões), que é a sua

capacidade, maior ou menor, para estar alinhado mais próximo do seu centro.
Quanto mais vocês se aproximarem do centro, mais vocês se elevam.

Ao dar um passo para o centro vocês perdem a densidade, vocês aumentam a Luz, vocês aumentam a
irradiação, vocês aumentam a potência, mas vocês perdem a forma.

Vivam isso com o seu Coração e não com a cabeça.
É a verdade final.

O peso é a via na qual se distancia da FONTE.
O retorno à FONTE é leveza.

A cada centro se descobre outro centro.
De centro em centro vocês se dirigem ao ponto.

Assim progride a Consciência: destruição de uma forma, transição para outra forma mais leve, para um outro
campo de coerência, diriam os seus físicos.

A única coisa que os retêm é a ilusão, isso ao que vocês dão valor e se apegam.



***

Pergunta: sentir-se como espectador, sem emoção, é o início do desapego?

Em certos casos, sim.
Em outros casos, não.

***

Pergunta: o Pai é a FONTE?

O Pai é a Totalidade.
Ele é a FONTE, ele é as emanações na sua totalidade.

Ele é mencionado como Pai/FONTE e Mãe/FONTE, mas a palavra Pai corresponde ao conjunto.

***

Pergunta: para nos aproximarmos do centro podemos então recorrer ao Pai?

Na condição de que isto não seja um apego ao Pai.
Compreendam bem, e percebam bem, o fato de que as modificações elementares que ocorrem doravante são

de uma ajuda extrema, de uma ajuda suprema, no processo que irá levá-los à porta do seu Coração.
A entrada no seu Coração é um ato que não pode causar medo, onde o único obstáculo, eu digo bem o único,

quando vocês chegam à dissolução dos Elementos, o único obstáculo é o mental, pois é ele que cria os
apegos à forma e ao peso.

Silenciar o mental é a maneira adequada, depois da dissolução, de entrar no Coração.

***

Pergunta: como controlar o mental?

Isto faz parte dos ensinamentos de Yoga muito antigos.
É preciso conceber que o mental é algo que não é gerado por vocês.

É algo que surge.
É preciso considerar que os pensamentos que nascem devem ser afastados, não tomar ciência, não dar

atenção.
Naquele momento, o fluxo de pensamentos desacelera.

Vocês podem (e isto foi sugerido em muitas escolas) imaginar a superfície de um lago, não há qualquer
palavra, qualquer movimento.

Se uma ideia irromper e vier perturbar a superfície do lago, vocês devem restabelecer o silêncio e a calma no
lago.

Vocês são ajudados pela dissolução dos Elementos.
Se vocês conseguissem frear a agitação ao mesmo tempo que a dissolução dos Elementos, vocês entrariam

no Coração instantaneamente.
Outra forma possível: no momento em que acontece o despertar do Coração, ocorre o que alguns

intervenientes, aqui mesmo, chamaram de Alegria sem objeto.
Aproveitar a Alegria é uma experiência extraordinária.

A um dado momento, isso deve retornar ao centro, na imobilidade.
Naquele momento, vocês estarão no centro, no Coração do Ser.

O fato de irradiar a Alegria, o Divino, prova que vocês entraram em contato com a FONTE.
Resta retornar à FONTE.

***

Queridas Chamas, queridos Filhos da Unidade, Filhos do UM, sejam abençoados no seu caminhar para a
Eternidade.

************
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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.
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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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Humanidade da superfície, irmãos e irmãs, eu venho trazer-lhes talvez respostas talvez formas de informações
relativas às suas perguntas.

***

Questão: Você tem informações sobre as novas formas de vida?

As formas de vida da quinta dimensão são tão diversas e variadas quanto às formas de vida de terceira dimensão
tanto no interior deste sistema solar quanto em outras galáxias.

O modelo no qual eu vou entreter-lhes concerne a um dos modelos que os humanos podem escolher após sua
ascensão.

Este modelo corresponde à troca de um corpo de terceira dimensão por um corpo de quinta dimensão cujas
estruturas celulares, vibratórias, atômicas, orgânicas, metabólicas são profundamente diferentes, mas outras formas

de vida na quinta dimensão são possíveis.

Não há só uma forma de ascensão e uma destinação, mas múltiplas.

Entretanto pode-se propor uma linha diretiva nas diferentes evidências entre uma vida em terceira dimensão e uma
vida consciente em quinta dimensão, qualquer que seja o elemento de origem e qualquer que seja a filiação genética

existente.

*

O primeiro elemento manifestado na vida em quinta dimensão, que é fundamentalmente diferente da vida em terceira
dimensão, é a não existência da sombra e de todos os fenômenos inerentes à sombra.

Trata-se também da ‘sombra contida’ (porque a claridade não virá mais de um ponto, mas da totalidade dos pontos
dos céus).

A alternância dia/noite não pode, portanto, existir.

Não pode não mais ali haver alternância vigília/sono.

*

A ‘comunicação’ faz apelo à radiação, à vibração.

A única ‘tecnologia’ possível, se tanto que esta palavra seja aplicável, é a tecnologia da Luz.

Com efeito, a Luz em quinta dimensão é o pensamento, eu diria mesmo que a Luz é a concretização do pensamento.

Algumas características da terceira dimensão não existirão mais.

As diferenças são importantes segundo o meio de vida e os éteres frequentados pelos humanos em fase
ascensional e não pode então ser desenhado um quadro unitário das manifestações orgânicas.

INTRATERRA - 12 de agosto de 2007
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*

De uma maneira mais global as ‘necessidades’ inerentes à existência em terceira quase não existem mais nos corpos
ascensionais quer se tratem de necessidades nutritivas, necessidades afetivas, necessidades sexuais que são mais

ou menos extintas nos mundos diversos de quinta dimensão.

As ‘regras sociais’ de grupo não são mais em função de linhagem no sentido genético, mas de filiação no sentido
espiritual.

A ligação entre os indivíduos é uma ligação de grupo no sentido disso que vocês chamaram de alma/grupo
animal com, entretanto, um sentido agudo de individualidade posto em proveito da coletividade.

Nesse sentido os ‘valores de trocas’ conhecidos no mundo de terceira dimensão baseados sobre noções
de competição, sobre a ordem de precessão, sobre a filiação, não têm absolutamente mais curso.

Os meios de troca tecnológicas que vocês chamaram de dinheiro no sentido de compra, propriedade, venda, não
podem simplesmente mais existir em quinta dimensão, qualquer que seja o modo de manifestação, porque a criação é

instantânea e não depende de um poder qualquer mas antes de uma realidade comum.

*

A ‘interrupção de consciência’ ligada a isto que vocês chamam, em terceira dimensão, de a morte, não pode mais
existir.

Quando um veículo de quinta dimensão está gasto (o desgaste não sobrevindo sobre uma mesma escala de tempo
quaisquer que sejam os mundos de quinta dimensão) a consciência se transfere simplesmente a um novo veículo.

A partir da vida em quinta dimensão o acesso e a percepção mais ou menos consciente das outras dimensões é
praticada, é conhecida.

A quinta dimensão pode se definir como um lugar de vida intermediária entre a terceira dimensão e a nona
dimensão.

Assim a quinta dimensão é um mundo de passagem e de transição em direção aos mundos densos de terceira
dimensão e em direção aos mundos de luminescência mais ágeis de nona dimensão, onde se comunicam entre

si diferentes sociedades de grupo vivendo nas diferentes dimensões dos éteres de quinta dimensão.

*

Estas informações não devem confundi-los.

Elas estão aí simplesmente para mantê-los informados.

Segundo alguns walk-in tendo existido entre a intra-Terra e o mundo de superfície, o que lhes parece mais diferente
é a ausência de sombra, a ausência de doença e a imanência da Luz e ao mesmo tempo sua impermanência e

sua permanência.

A Luz é a base da quinta dimensão, coisa que vocês não conhecem.

Salvo no momento de algumas experiências chamadas de morte ou ‘experiência de morte iminente’.

Eis a trama de vida global nos mundos de quinta dimensão, mas existem diferenças fundamentais, como na terceira
dimensão, entre os povos primitivos e grupos hiper mecanizados.

Se há dúvidas que restaram onde eu possa ir, eu quero muito tentar ajudá-los.

***

Questão: Existe comunicação entre as diferentes formas de vida em quinta dimensão?

Sim.

Da mesma forma que vocês têm diferentes modos de comunicação.

Simplesmente eles não são técnicos, mas telepáticos, diretos e instantâneos de um extremo ao outro dos mundos de
transições da quinta dimensão.

***



Questão: Existe uma forma de hierarquia?

Não há mais ordem de precessão.

A hierarquia não é entendida no sentido em que vocês entendem, mas simplesmente nós temos delegados, estes são
enviados a nos representar, mas eles fazem mais que nos representar por causa do eixo de comunicação telepática.

Eles emprestam seus veículos a nossos pensamentos.

Há, no entanto, ‘estruturas de controle’, não de nossa liberdade, não de nossa dimensão, mas de outras dimensões
das quais somos encarregados.

É o único momento em que uma linha hierárquica qualquer está presente.

Não há diferença hierárquica entre um governador, um administrador de estruturas geodésicas e um
simples meditador ou um simples artesão de Luz.

Eles são todos simples.

Cada um se ocupa de seu pólo de interesse de maneira total.

***

Questão: O que você chama de “artesão de Luz”?

Estes são nossos artistas que são capazes de construir com a Luz de maneira mais fácil e mais alegre que alguns
outros habitantes.

***

Questão: O que você chama “meditador”?

Os meditadores poderiam corresponder a isto que vocês chamam de seus sacerdotes.

Simplesmente nossos sacerdotes para nós são bem evidentemente ligados a dimensões superiores de maneira, eu
diria, mais direta que o conjunto de nossa coletividade.

Eles se ocupam disso que nós não queremos nos ocupar e de transmitir fielmente os propósitos e os pensamentos.

***

Questão: Isto significa que os seres não pensam por eles mesmos?

Eles pensam por eles mesmos, mas o pensamento é um pensamento de Luz.

Não podem existir pensamentos de divisão, pensamentos não voltados em direção ao coletivo.

O pensamento se difunde ao conjunto da coletividade.

A soma de pensamentos individuais não é uma adição, mas, antes, uma harmônica diferente cuja síntese é captada
por outras coletividades.

***

Questão: A desarmonia pode existir?

A partir do momento em que as emoções (no sentido de vosso cérebro de ser humano de terceira dimensão desta
dimensão) não existem, a partir do momento em que não há senão um canto comum de Luz, não pode ali haver

desarmonia.

***



Questão: O que se torna o corpo quando está gasto?

Ele é entregue à Luz.

Não há sepultura no sentido em que vocês entendem porque não há morte.

***

Questão: Há crianças e casais?

Nós não chamamos isto de casais, mas de pares.

Eles não têm as mesmas relações que os outros.

Bem evidentemente, não há posse.

As crianças não pertencem a um par.

O nascimento existe, mas o nascimento apenas se cria quando um corpo está desgastado.

Não há aumento, não há diminuição.

As noções de multiplicação apenas existem na terceira dimensão, isso representa que quanto mais elevadas são as
dimensões, mais vocês encontram as mesmas pessoas.

***

Questão: Segundo que critérios são emparelhados os pares?

Segundo múltiplos critérios que vão sempre ao sentido da coletividade.

É uma liberdade total.

Não é como com vocês.

Muitos seres decidem ficar sós ou funcionar a três ou quatro.

E quando eu digo funcionar não se trata de vida estruturada assim como as suas, mas bem do momento em que os
seres têm necessidade de compartilhar, eu diria, certa forma de intimidade (não de isolamento) com relação à

coletividade, mas uma forma particular de modo de relação.

***

Questão: Como os novos corpos são gerados?

Há procriação por via sexual, se é que se pode falar de sexualidade, que não tem nada a ver com o que vocês
praticam.

A procriação recorre àqueles que desejam, no momento oportuno, dar nascimento a um novo corpo para a
consciência que deve se separar.

Mesmo se há continuidade da consciência, há necessidade de reformatar, de alguma forma, a nova consciência, um
pouco como se vocês educassem as crianças salvo que, lá, as crianças são tão velhas como os que as educam.

Tem-se que educar um corpo, o que necessita um amadurecimento.

A consciência está consciente totalmente do corpo que foi deixado e consciente de seu novo corpo
instantaneamente, mas há, entretanto, um período de aprendizagem ou de reaprendizagem ligada à nova estrutura

do corpo que (sobre uma escala de tempo que não tem nada a ver com sua escala de tempo) deve crescer e se
estabilizar.

***

Questão: Há uma forma de alimentação?



A alimentação é um ritual que é um rito diferente segundo os diferentes modos de vidas da quinta dimensão.

Para nós, nós decidimos manter uma forma de nutrição que parece mais a um ritual, não indispensável, mas muito
amistoso, através de uma planta, se é que se pode utilizar esta palavra, da qual nós absorvemos alguns nutrientes de

tempo em tempo.

Nós nos alimentamos mais frequentemente de Luz e de pensamentos que são Luz.

A nutrição e a alimentação do veículo corporal se fazem através da Luz.

***

Questão: O que são suas habitações?

Trata-se de ‘estruturas em ninho de abelha’ [favo de mel] de seis lados que são mais como ilhotas.

Compreendam bem que nós não temos que nos proteger de nada.

A Luz está por toda parte.

Essas pseudo paredes são constituídas de Luz.

Elas permitem ao pares ou aos trios se isolar por certo tempo.

***

Questão: Vocês conhecem o conceito de destruição?

Eu não compreendo este conceito.

O que vocês chamam de destruição?

A partir do momento em que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.

Isso que era parede de Luz se torna Luz.

A parede, no sentido em que vocês a entendem, pode se tornar nutriente.

***

Questão: Os artistas de terceira dimensão permanecerão, eles, artistas na quinta dimensão?

Em quinta dimensão, em todos os mundos, nós somos todos criadores.

***

Questão: Mas eles escolhem particularmente este papel de artista?

É seu desejo durante certo tempo.

***

Questão: Eles podem mudar de função?

Evidentemente, mas vocês buscam um pouco em demasia estabelecer corolários com isso que vocês vivem.

***

Questão: Suas individualidades são polarizadas?



Sim.

Tendo as duas polaridades, um indivíduo pode decidir experimentar a polaridade que lhe convém, seja tomando outro
corpo, seja mudando de corpo.

A plasticidade é a regra.

***

Questão: O pensamento permite de deslocar?

Evidentemente.

Não há outras tecnologias.

A tecnologia de Luz é a regra na quinta dimensão.

***

Questão: Quando a Terra passar a quinta dimensão qual será sua destinação?

Que questão engraçada.

Perder uma atmosfera, se tornar aos olhos que estarão em terceira dimensão um mundo desértico, frio, não povoado
de vida, já que a vida é colocada no interior.

Isto é difícil de compreender.

A terra existe em múltiplas dimensões e em múltiplos exemplares.

Mas isto é eminentemente complexo, pois vocês o tentam compreender com seus olhos de carne.

***

Questão: O que se chama “nova terra”?

Eu gostaria muito de saber.

***

Questão: Na quinta dimensão nós veremos as estrelas?

Nos mundos no qual eu vivo, nós vemos a Luz.

O que torna visível as estrelas?

A noite.

***

Questão: Há sons no seu mundo?

O pensamento é som.

A Luz é som.

***



Eu retorno aos meus espaços de vida.

Saudações a vocês e certamente até breve.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito.
Então, vocês chegam, agora, a um período importante, isso, vocês compreenderam, eu creio, em seu caminho de alma em relação ao
que vocês são, mas, também, ao nível do planeta, ao nível de grandes movimentos que estão acontecendo nesse momento.

Então estou, como de hábito, encantado em poder trocar com vocês sobre suas interrogações, suas questões e o que pode ajudá-los a
ir para mais autenticidade e mais Luz.

Questão: quais são as formas de apegos às quais não se pensa, forçosamente?

Elas são, obviamente, diferentes, de acordo com cada ser.
É preciso, efetivamente, compreender que os apegos vão manifestar-se, cada vez mais, como noções de peso, como algo que lhes
custa, a fazer ou a manter, quer seja um trabalho, quer seja uma relação, quer seja um sentimento.
Quando algo vai parecer-lhes penoso e, quanto mais os dias vão passar, mais esse será o caso, é claro.
Quanto mais algo parecer-lhes demandar um esforço considerável, é isso que é um apego.
Em primeiro plano, eu diria.

Depois, há apegos mais sutis, como o apego a uma cor, o apego a uma religião, o apego a uma prática.
São esses apegos, aí também, que impedem sua liberdade total.
Mas os mais importantes são aqueles que se chamam os apegos repetitivos, aos quais vocês haviam, no entanto, aderido durante
anos, como um ofício, como uma relação.
E, depois, isso vai parecer-lhes pesado, denso, difícil de aceitar.
Isso são os apegos.

São, basicamente, os apegos que dependem de circunstâncias que vocês criaram, mas que se tornaram muito recorrentes para vocês,
ou seja, que são uma relação, um trabalho, sobretudo, eu acho, porque é isso que vai demandar-lhes a manutenção para poder nutrir-
se física, afetiva e espiritualmente.
Isso é ligado a condições que duram há muito tempo.
E depois, os apegos mais sutis são, verdadeiramente, as condutas, eu diria, repetitivas que vocês adotam na vida.

Questão: você tem uma mensagem específica, hoje?

O importante, e a única mensagem para todos, é: tornem-se o que vocês são e parem de desviar-se do que vocês são.
Tudo é bom no ser humano, e eu conheço isso, obviamente, tendo estado presente entre vocês, não há muito tempo, mesmo se seja,
já, outra época.

Todo ser humano, mesmo um ser humano espiritual, tem tendência, globalmente, a sempre envenenar a vida com coisas que são
ridículas, porque isso faz parte dos medos inerentes da própria encarnação.
Então, ousem olhar os seus medos, ousem olhar, realmente, o que os impede de ser o que vocês são.
Olhem os freios que vocês se colocaram há dezenas de anos, as convenções, o que dirão o papai, a mamãe, os filhos, as pessoas
com quem se partilha a vida.
Tudo isso os impede de serem, realmente, vocês mesmos.
A sociedade, também, em sua totalidade, impede-os de serem vocês mesmos.

Então, o que vocês querem?
O que vocês decidem?
O que é mais importante para vocês?
A Luz ou as circunstâncias de sua vida?
A Alegria eterna ou as satisfações de pequenos prazeres e o fato de serem tranquilizados?
Sem contar que vocês não poderão mais ser tranquilizados por nada, de modo algum, exceto vocês mesmos.

As grandes palavras em relação a isso, as grandes/más (nos dois sentidos) é que, enquanto sua espontaneidade não está separada
de uma referência à sua educação ou ao que vocês eram ontem ou do que vocês querem ser amanhã, não há a espontaneidade.
É algo que é ditado pelos interesses, quaisquer que sejam.
Forçaram-nos, desde muito pequenos e, também, sua constituição encarnada forçou-os a agir em função de seus interesses, mas os
interesses da pessoa, não em função da Luz que vocês são.

Olhem, quando vocês querem fazer, quando querem exprimir algo e calculam em relação a um futuro, em relação a um o que dirão, em
relação ao outro, em relação ao seu próprio sentir.
Isso não é a espontaneidade.
O ser de quinta dimensão é um ser espontâneo, que nada tem a esconder dele mesmo e dos outros.
Estar na espontaneidade!
Totalmente!
Fazer o que lhes passa pela cabeça, no instante em que isso lhes passa pela cabeça.
E depois, talvez, certamente, não mais colocar questões, mas Ser.
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Caros amigos, gostaria de dizer-lhes, ainda, duas ou três pequenas coisas em relação ao seu caminho.
A primeira, eu já disse, é a espontaneidade.
É o instante presente.
É a ação desengajada de qualquer reação.
É a ação pela ação.
Não em função de porque, a tal hora, ou tal pessoa vai pensar ou fazer isso em reação.
É a ação desengajada de qualquer partido tomado, de qualquer antecipação e de qualquer projeção em relação a um
condicionamento.

Não se esqueçam de que a encarnação na terceira dimensão, em outros tempos, conheceu uma ausência de condicionamento.
O advento de uma era industrial criou o condicionamento o mais abjeto que o ser humano teve que suportar.
Em nome do que a humanidade chamou conforto, segurança, vocês construíram – nós construímos, uma vez que eu estava aí – um
mundo no qual foi necessário proteger-se, um mundo no qual foi necessário dobrar-se, conformar-se a algo que não era um ideal de
Luz, mas um ideal material.

Nem todas as civilizações viveram isso, eu falo nessa encarnação.
O exemplo que vocês têm hoje, desse fim, dessa falsa segurança material é um exemplo o mais trágico que o ser humano teve que
viver e tentar ultrapassar.
Não se deve esconder por trás da ilusão de «eu aperto um botão e tenho a luz».
São falsas seguranças.
O ser humano, mesmo na encarnação, viveu outras civilizações que atingiram, ao mesmo tempo estando encarnadas, um potencial de
despertar, um potencial de retidão, eu diria, muito mais evoluído.
Eu diria, mesmo, que a sociedade ocidental tem um potencial de despertar nulo.

Tudo foi feito para intimidar, queimar, impedir sua divindade de manifestar-se, através do que se chama o humanismo, através do
social, através da política, através da economia.
Tudo foi feito para impedir de realizar seu potencial espiritual.
Aí está, isso é importante a assimilar.

Também a segunda coisa, e eu insisto, ainda uma vez, nisso: fora de seu coração, nenhuma salvação.
Não há alternativa.
São coisas que se produzem a cada grande respiração da humanidade.
Vocês estão nesse momento.
Não é em dez anos, não é para mais tarde, é imediata e realmente.
Energética e vibratoriamente, olhando o que acontece, dimensões as mais sutis às quais eu posso aceder, obviamente que vocês
estão em um período crucial, vocês estão no cruzamento de caminhos: ir para a Luz e realizar o que vocês são, ou querer, ainda, jogar
o jogo da experiência da divisão.

Vocês são totalmente livres.
Ninguém os julgará além de si mesmos.
Mas, a um dado momento, é preciso ser capaz de olhar-se, face a face.
O Pai e a Luz têm muito mais respeito para as forças obscuras que defendem a obscuridade, porque elas têm um objetivo e são fiéis a
esse objetivo, mesmo enganando os outros.
Então, quantos seres que se dizem querer a Luz unicamente para eles mesmos.
É preciso estar em acordo, totalmente.

Quando eu lhes digo, e quando lhes dizem que vocês são seres de pura Luz, é a verdade.
Mas, mesmo a pura Luz tem o direito de escolher a sombra ou a obscuridade total, na condição de que esteja em acordo com ela
mesma.
Ela voltará, de qualquer modo, à Luz.
O que eu quero dizer com isso é que vocês não podem mais adotar falsos pretextos, nem de sim, nem de não.
Vocês dizem «sim» ou dizem «não».
Não há outra solução, mais do que nunca.

Então, não há, tampouco, meia-medida, não é?
Ou vocês se voltam para o coração, ou voltam-se para outra coisa.
Mas vocês não podem estar um momento no coração e um momento fora dele.
É esse esforço que é solicitado.
Não recusar essa liberdade que lhes é oferecida.
Qualquer outra coisa entra no que vocês gostam mais, que se chama a negociação.

Nesses períodos específicos não há negociação.
Assina-se ou não se assina.
Nada há a negociar.
Nada há a transigir.
Isso é importante, não pode haver meia medida.
É sim ou é não.
Dito em outros termos, você assina ou não assina, mas você é livre.
Essa é a segunda coisa que eu queria dizer-lhes.
E a terceira também.
A noção da dualidade participa do mundo no qual vocês vivem hoje.
É-lhes solicitado não julgar.
Então, alguns dirão: sim, mas é preciso discernir.
O discernimento, a intuição?
É-lhes solicitado ir além da dualidade.
Não julguem seu irmão que está na obscuridade, não julguem tal outro irmão que está na Luz.
Isso faz parte do movimento para o coração.
O coração é Unidade, não pode haver dualidade no Coração.

A mesma coisa que lhes é solicitada em suas escolhas: assinar ou não assinar.
A mesma coisa que lhes é solicitada no exterior: olhem o exterior como um espectador.



A mesma coisa que lhes é solicitada no exterior: olhem o exterior como um espectador.
Obviamente que o mundo desmorona.
Obviamente que vocês vão ver coisas terríveis.
Mas vocês não são essas coisas terríveis.
Se vocês atribuem importância ao terror exterior, como estará seu interior?
No mesmo estado.

Se você não é capaz de ser um observador, então, volte-se, ainda mais profundamente, para seu ser e nada mais.
Não há, eu repito, alternativa.
É assim e não de outro modo.
A única liberdade, e é a mais importante, é aquela de dizer sim ou não.
O resto não deve atingi-los.
Contentem-se em estar na Alegria.
Se vocês podem permanecer na Alegria, mesmo se tudo desmorona ao seu redor, então, vocês estão em acordo com o que desejam,
ou seja, a Luz e a Unidade.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.
São elementos importantes a digerir.
Então, obviamente, eu poderia dizer-lhes (mas esse não é meu papel) «aí, está bem», «aí, não está bem», eu poderia dizer-lhes que
vai acontecer isso tal dia, tal hora, qual importância?
Uma vez que isso é agora!
Não é questão de adiar isso.
É como o dia em que lhe dizem que você vai morrer, porque você tem uma doença grave.
Ou se você é um ser evoluído, um anjo virá visitá-lo e dizer: aí está, prepare-se, e seis meses você vai morrer.

Então, mesmo se você é um ser de pura Luz, primeiro você diz: «não é possível, não eu».
Você recusa ver a realidade de frente.
E depois, você tenta negociar, mas nada há a negociar.
É inevitável.
É inexorável.

Então, o que resta a fazer?
Resta aceitar e entrar no coração.
Porque nada mais existirá em seis meses, fora o coração.
Isso é o que acontece em toda vida.
E é o que acontece hoje, para a Vida do planeta, e o problema é que vocês estão nele.
E o problema é que vocês são obrigados a seguir ou não seguir.
Mas é preciso escolher.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.
Nessas palavras, eu espero, repletas de humor, porque é muito engraçado, é uma grande explosão de riso, eu lhes garanto que,
quando estiverem do outro lado, vocês rirão.
Rirão tanto mais do que quando estavam presos a coisas que não existem.
De momento, vocês riem amarelo!
Mas, quando mais riem amarelo, mais, do outro lado, rirão, verdadeiramente.
Porque é risível, os apegos, o reflexo que os faz crer que o mental diz a vocês «esse corpo não existe mais, portanto, eu não existo
mais».
Mesmo se esse corpo transmute em outra dimensão, vocês perdem, de qualquer forma, algo, o corpo de terceira, não é?
Então, quando vocês estão na terceira, bem, têm medo de ir à quinta.
Nada há de pior do que aqueles que dizem «vivamente minha morte» porque, quando eles estão diante, ai, ai, ai.
Vocês sabem que os maiores escritores que escreveram sobre a morte de coisas magníficas estavam aterrorizados pela própria
morte.
É o paradoxo do ser humano.

Caros Amigos, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Sejam abençoados do fundo dos Céus e até o fundo de seu ser, até o coração.
Voltem-se para ele.
Vocês serão salvos graças a ele, não a alguém outro.
Vocês se aperceberão de que, quando se voltarem para seu Coração, no interior, quando encontrarem, totalmente, a Essência, há um
ser que está ali, que espera, de toda a eternidade.
É o outro lado de você mesmo.
Vocês se aperceberão de que o que têm buscado no exterior (e a primeira coisa que se busca é a relação a dois, obviamente, Adão
busca Eva, Eva busca Adão) não existe no exterior.
Existe apenas Isha.
Isha é a polaridade, nossa outra polaridade, que estava escondida devido ao fato de que procurávamos no exterior o que está no
interior.

Quando vocês tiverem encontrado Isha, terão encontrado Cristo, que lhes estende os braços.
E vocês se aperceberão de que são vocês mesmos.
Indo ao mais profundo nessa realidade, vocês se aperceberão de que são o Pai, em sua totalidade, que são o conjunto dos Universos.
Vocês são o conjunto da Criação e do Incriado.
Só a consciência disso faz com que vocês o realizem ou não.

Eu lhes digo, certamente, até breve.
Fiquem bem em seu caminho.
E não se esqueçam: vocês são o caminho.
Até breve.
Todo o meu Amor.
______________________
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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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, muito contente por sentir
novas vibrações, novas pessoas que estão aí para escutar o que eu tenho que contar com as minhas palavras.
Então, primeiramente, eu lhes apresento as minhas saudações e, como vocês sabem, vocês vivem uma época

formidável.
Cada vez mais coisas estão transformando-se sobre este planeta, a título individual, a título coletivo, a título da

sociedade e do que eu disse há dois anos, no nível dos elementos deste planeta.
Vocês têm, diante de si, uma época extremamente rara, incrível, que se apresenta, que corresponde a uma

transformação que acontece apenas muito raramente, eu diria, nos ciclos de vida, seja qual for a encarnação.
Então, se quiserem, eu vou dar-lhes a palavra, para que possamos dialogar sobre tudo o que vocês têm no

coração e que corresponde ao seu caminho espiritual.

***

Questão: à qual hierarquia pertencem os Elohim citados na Bíblia?

É uma denominação bem anterior à Bíblia.
Nós chamamos de Elohim os seres que fizeram o sacrifício de encarnação.

São seres que vinham de outras Dimensões e de outros sistemas planetários, eu diria, fora dessa constelação.
São seres que, pelo seu sacrifício de encarnação, vieram acompanhar a criação da 3ª Dimensão.

Porque todos, tanto quanto nós, vieram experimentar a 3ª Dimensão, mas nós conhecemos, também,
obviamente, outras Dimensões.

Alguns seres vieram de Dimensões muito mais densas ainda, etéreas, não físicas, que correspondem à 2ª
Dimensão e, outros, ainda, desceram de muito mais alto.

Então, no momento em que houve um Concílio muito específico, que correspondeu à criação do que foi
chamado de Atlântida, há mais de 52.000 anos, houve alguns seres que foram missionados.

Esses seres não eram seres humanos, mas seres de Dimensões superiores, que foram chamados de seres
de cristal.

Eles eram em número de doze.
Esses doze seres, chamados, mais tarde, de Elohim, fizeram o sacrifício da queda na encarnação, para trazer

sobre esta Terra uma nova Dimensão que entrava em manifestação.
Eles foram chamados de Deuses, mas não são Deuses, são seres realizados, Mestres, vocês diriam, já

ascensionados, que fizeram o sacrifício da encarnação para poder acompanhar a criação da 3ª Dimensão até
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hoje.
Então, há vestígios que permaneceram, de maneira muito mais física, eu diria, do que os escritos ligados ao

Antigo Testamento.
Há, em especial, os crânios de cristal.

Esses Elohim, quando, de algum modo, caíram na 3ª Dimensão, fizeram o juramento de acompanhar a criação
até agora.

E, durante a sua primeira morte, como descida, como Elohim encarnado, eles deixaram a matriz que era o
crânio de cristal.

Aí está porque há doze crânios de cristal, que são os crânios dos Elohim cristalizados.

***

Questão: poderia nos falar de famílias de almas?

Seria preciso, primeiro, saber o que é que vocês chamam de famílias de almas.
Muitos médiuns falaram disso como uma grande descoberta, há vinte anos, como que tal alma vem de tal lugar

ou a tal função sobre a Terra.
Obviamente, as almas são de diferentes cores, de diferentes potencialidades, de diferentes origens, de

diferentes significações durante a encarnação.
Nós não vamos entrar nisso, porque é muito complicado.

Então, o que vocês chamam de família de almas corresponde a diferentes irradiações que são emitidas.
O trabalho das almas vermelhas corresponde a um trabalho sobre a matéria, de transcrever, na matéria, a

espiritualidade.
As almas azuis são almas que trabalham o espiritual através do espiritual.

Quanto às almas verdes, isso corresponde às almas mediadoras, que são, frequentemente, terapeutas,
curadores, magnetizadores e, por vezes, médiuns.

***

Questão: qual é a relação entre as famílias de almas que você descreveu e aquelas de que falam os
anjos Xedah?

Eu já disse que não havia anjos Xedah, é um erro canadense que foi mal interpretado.
São os Shadaï El Shaï.

É uma categoria de anjos muito específica que tem por origem o sistema ligado a Órion.
Então, os Shadaï El Shaï transmitiram uma série de ensinamentos vibratórios, energéticos, mas, também,

sobre o que é chamado de famílias de almas.
Há, de fato, três famílias de almas primordiais: as almas azuis, as almas verdes e vermelhas e muito, muito

poucas almas (menos de 0,01%) de almas brancas ou almas de cristal.
Em seguida, essas almas vão misturar-se umas às outras para conduzir, com certa coloração de branco, ao

que é chamado de doze famílias de almas, efetivamente.
Compreendam, efetivamente, que as almas azuis não são mais evoluídas do que as almas vermelhas ou as

almas verdes.
Simplesmente há, de maneira muito mais presente nesse Sistema Solar e nesse planeta, muito mais almas

vermelhas.
Isso não quer dizer que a alma seja vermelha, isso quer dizer que o trabalho da alma em encarnação é o de

encontrar a espiritualidade na matéria.
Muitos artistas encontram a inspiração espiritual produzindo, através de uma matéria, seja de pintura, seja de

escultura ou outra.
É trazer as forças espirituais na matéria para espiritualizá-las.

Mas há misturas e, portanto, famílias que podem ser terapeutas, Mestres, etc..
Mas retenham, além das doze, que há famílias de almas fundamentais, que são ligadas à orientação do

trabalho ligado à encarnação.

***

Questão: os desencarnados podem aceder à 5ª Dimensão?

Obviamente.
Nesse período transitório que vocês vivem, os desencarnados também têm a escolha, no nível deles, de

permanecer nas esferas astrais ou de aceder às esferas causais, ou seja, aceder à 5ª Dimensão.



A escolha não é limitada a esse lado da encarnação.
Aliás, muitas almas decidem aceder à 5ª Dimensão passando pelas portas da morte.

É também uma ascensão, mas sem o corpo.

***

Questão: por que, quando se eleva a taxa vibratória, o corpo físico pode ficar fragilizado?

Como eu disse, o processo de ascensão vibratória, no nível individual e não coletivo, vai acompanhar-se de
uma série de palpitações no nível do corpo.

Isso pode ir de palpitações a vibrações no terceiro chacra, no chacra coronal, pressões nos ouvidos e o
sentimento de que o corpo não consegue seguir, porque a transmutação não está ligada, unicamente, a um

aumento do seu nível vibratório, o corpo, também, eleva-se em vibração.
Por vezes, ele tem dificuldade, como dizer..., de soltar algumas coisas.

É o que se chama de fenômenos de resistência.
É preciso, efetivamente, compreender que nem sempre é patológico.

Os fenômenos de ascensão e de subida vibratória do corpo físico refletem-se, efetivamente, por períodos de
dores no nível do corpo físico.
Isso é perfeitamente normal.

Há casos em que as dores podem ser reveladoras de certo desequilíbrio, mas, nesse momento, dado o nível
vibratório coletivo que vocês têm há vários meses, há fenômenos de tensões no nível do corpo físico que são

normais, eu diria.
Há vários fenômenos que aparecem.

Há impaciências no nível da alma em relação ao que deve advir e que não adveio.
Há, ao mesmo tempo, uma dificuldade para o corpo físico - que viveu tantas e tantas encarnações, para a maior

parte, nessa 3ª Dimensão - para compreender que a 3ª Dimensão deve se apagar e desaparecer.
Então, há resistências inconscientes e, depois, há, também, processos de tensões que estão diretamente

ligados aos processos de subida vibratória do corpo físico e não unicamente dos corpos sutis.
Portanto, não é preciso buscar anomalias, geralmente, é perfeitamente normal.

***

Questão: é verdade que quando a rede de 3ª Dimensão começar a desmoronar, os objetos
sintéticos, nossas infraestruturas, etc., vão se dissolver?

É uma imagem, mas isso corresponde efetivamente à realidade.
Vocês não podem imaginar passar para a 5ª Dimensão (ou seja, viver o processo de ascensão coletiva ou, é a

mesma coisa, se vocês morrerem) partir com o seu porta-moedas.
Vocês chegam ao outro lado com suas crenças, suas percepções, mas partem sem qualquer objeto físico, é

claro.
Então, o seu mental pode chegar a construir sucedâneos, imitações de automóvel, de casas, para aqueles que

estão presos à matéria.
Mas, para aqueles que têm consciência da ascensão, tudo isso vai desaparecer.

São, tipicamente, fenômenos da 3ª Dimensão.
E eu falo, efetivamente, de fenômenos de ascensão coletiva, eu não falo da ascensão individual.

Aqueles que não ascensionarem, com ou sem o corpo, irão permanecer no mesmo ambiente, é claro.
O desaparecimento da matriz da 3ª Dimensão e de tudo o que foi construído na 3ª Dimensão, não tem

qualquer razão de existir na 5ª Dimensão.

***

Questão: a Jerusalém Celeste que é referida no evangelho de São João corresponde a uma
Dimensão específica?

Sim, é claro.
A Jerusalém Celeste, Yerushalaïm, corresponde a uma embarcação de Luz que vem visitar a Terra no

momento das passagens dimensionais.
Durante a criação da Atlântida, em 50.731 antes de Cristo, no México, em Teotihuacán, a Jerusalém

Celeste, Yerushalaïm, posicionou-se.
Ela veio trazer o nível de consciência da 3ª Dimensão, através dos doze Elohim que estavam presentes na

embarcação e através de um cristal importante, que vinha de Órion, azul, mas, também, de Altaïr.
É complicado.



Se quiserem, há quatro origens precisas de Elohim, que vieram trazer o nível de consciência da 3ª Dimensão.
A Jerusalém Celeste, Yerushalaïm, é uma embarcação de Luz - da qual São João descreveu as portas e a

constituição - que é completamente real, que vem de outras Dimensões, para coroar a conclusão de um ciclo
ou começar outro ciclo, ao mesmo tempo.

É um mecanismo energético, entretanto, muito real.
Os Elohim foram enviados pelo Melquizedeque, o grande ORIONIS, que é o Regente Planetário.

É o Senhor dos Lipikas Cármicos, o Senhor do Karma.
Foi ele que encarregou doze seres de Dimensões muito mais elevadas, vindo em grupos de três, de quatro

origens diferentes.
A primeira é Betelgeuse, que faz parte da constelação de Órion.

A segunda era ligada a Vega da Lyra, a terceira era ligada a Altaïr, e a quarta era ligada aos Orionídeos, ao
próprio ORIONIS, o que chamamos de Alnilam.

Os doze seres vieram sustentar o cristal que permitiu a ativação da 3ª Dimensão.

***

Questão: o que vão se tornar os quatro Elementos?

Os quatro Elementos estão presentes em todas as Dimensões, uma vez que os Elementos que nós
chamamos de Água, Ar, Terra e Fogo têm por origem os Hayoth Ha Kodesh, ou seja, as energias mais

elevadas, mais próximas do Trono do Pai que, por descidas progressivas, criaram essa matéria na qual vocês
estão.

Se quiserem, os Elementos vão continuar a existir em outro nível de manifestação.
Por exemplo, a Terra que vocês conhecem, quando ela ascensionar, não será mais constituída dos mesmos

componentes químicos que vocês conhecem atualmente.
A água vai existir, mas não terá as mesmas propriedades físicas nem a mesma constituição atômica, mas outra

constituição, em outro nível vibratório.
O fogo está presente em todas as Dimensões.

A iniciação pelo fogo corresponde a queimar o corpo cármico e aceder à ascensão, como Mestre realizado.
A iniciação pelo fogo não é, unicamente, andar sobre o fogo, é uma iniciação importante, que conduz

precisamente ao fenômeno ascensional.
Os Elementos estão, portanto, presentes por toda a parte, mas eles não têm as mesmas virtudes, os mesmos
componentes, tampouco, as mesmas formas de manifestação e formas de impacto no nível da Dimensão na

qual vocês vivem.

***

Questão: e sobre os quatro reinos?

É eminentemente diferente.
Não há regra absoluta, é como para os humanos.

Há os que irão aceder com o corpo à 5ª Dimensão, outros que irão redobrar na 3ª Dimensão, outros que irão
aceder à 5ª Dimensão sem o corpo.

E depois, no nível dos animais, pois é o mais simples para fazê-los compreender, há, atualmente, algumas
raças de animais que estão em via de individualização da alma e de chegar à autoconsciência de si.

Por exemplo, o cão, o gato, o cavalo, o elefante.
No nível dos cristais, a estrutura dos cristais nada mais tem a ver com o que vocês conhecem na 3ª Dimensão.

Mas, aí, é extremamente complexo.
São matrizes de forma a que vocês chamaram de efeitos ou de ondas de formas.

São modelos geométricos espaciais que não terão mais os átomos, mas, unicamente, a vibração.
É semelhante para os vegetais.

Na 5ª Dimensão pode ou não haver vegetais.
Por exemplo, para a Intraterra, nos povos delfinoides, há uma única espécie de vegetal que corresponde a uma

planta suculenta emborrachada, que se nutre em raízes nutritivas que não são raízes de terra.
Há outros povos não humanoides que estão na 5ª Dimensão e que têm paletas de vegetais extremamente

ricas.
Isso é variável, de acordo com as linhas evolutivas, eu diria.

Há tantos mundos na 5ª Dimensão como há sobre esta Terra, no nível dos diferentes continentes, das
diferentes raças, dos diferentes animais, vegetais e minerais.

***



Questão: a Terra é essencialmente constituída de almas vermelhas, hoje?

Perfeitamente.
O que é chamado de Adamah, o Adam-Kadmon, o homem verdadeiro, o homem da 3ª Dimensão é o homem

vermelho (e não o homem branco, que faz parte da 5ª Dimensão).
Eu não falo da cor da pele, obviamente.

***

Questão: podemos mudar de cor de alma?

O único modo de mudar de cor é tornar-se um Mestre realizado, caso em que você chega, diretamente, à cor
branca.

Em outras palavras, uma alma em encarnação tem uma cor que significa o seu papel nesse planeta.
É preciso, efetivamente, diferenciar as cores de almas, que são uma cor visível em uma parte extremamente

específica da aura situada atrás do chacra coronal, em uma faixa extremamente precisa, atrás da cabeça.
Essa cor não é uma cor da aura, mas uma cor da alma, que vai dar uma potencialidade, uma direção para a

alma.
Não confundir cor da aura, cor dos chacras e cor da alma.

A cor da alma é uma porção extremamente específica de um grande nadi situado atrás da cabeça.
A coloração da alma dá, simplesmente, o sentido e a direção da vida da alma em encarnação, onde ela deve

encontrar a espiritualidade.

***

Questão: houve uma descida de energia específica ontem, em 09 de setembro?

Há descidas de energia específicas todos os dias, há vários meses.
Há aspectos vibratórios extremamente potentes.

Houve o período prévio a 15 de agosto, no qual houve energias extremamente importantes que se derramaram
sobre a Terra.

Mas as energias vertem-se, agora, de modo extremamente aproximado, agora.
Vocês são, todos vocês, submetidos a um bombardeamento de energia que chega do Sol Central,

retransmitido pelos Mestres e por algumas entidades de Luz, em especial pelo Arcanjo MIGUEL e URIEL, e
que se impactam poderosamente.

E isso vocês têm muito, muito regularmente, e o mês de setembro é muito rico nisso.
A ilustração disso é a percepção que vocês têm no nível do chacra coronal ou no nível do coração.

Olhem aqueles que não estão prontos para aceitar essa energia.
É a luta entre o antigo e o novo.

É o que vocês veem, através da luta dos Elementos, os furacões, através da água, através do fogo.
Houve uma perfeita ilustração do que eu lhes anuncio há dois anos, e isso é apenas o início, no nível

intensidade.

***

Questão: é verdade que Júpiter vai em transformar em sol?

Simplesmente podemos dizer que há modificações extremamente importantes que sobrevêm.
Não unicamente sobre a Terra, não unicamente nos pequenos corpos que vocês têm e em meus corpos

também, mas que acontecem no conjunto do Sistema Solar, no conjunto das Galáxias.
As modificações são extremamente importantes, tanto na Lua como em Plutão, como no Sol.

Esconderam muitas coisas de vocês.
A irradiação solar e o tamanho do Sol modificaram-se, profundamente, e cada planeta vai reagir de maneira

apropriada para desencadear um fenômeno ascensional que não envolve unicamente a Terra, mas ao conjunto
do Sistema Solar na Galáxia.

Então, há probabilidades.
Eu já disse que, durante esse ano de 2007, há alinhamentos que ocorrem a cada 23.000 anos, que são

extremamente raros.
O advento de um novo Sol está condicionado ao advento de um novo Sol em vocês, ou seja, isso faz parte da

ordem dos prováveis.
É como no ano passado, quando os cometas se aproximaram da Terra.



É como no ano passado, quando os cometas se aproximaram da Terra.
Vocês sabem que os cometas são as representações materiais da encarnação e da potência do Arcanjo

MIGUEL.
Tudo depende da receptividade do conjunto de consciências humanitárias encarnadas nos níveis coletivo e

individual.
Portanto, é uma probabilidade que existe.

Assim como o processo ascensional está, agora, à sua porta.
Isso pode ser hoje.

Isso pode ser amanhã.
Isso pode ser em dois anos, mas não será em dez anos.

Ninguém conhece a data, pois muitos fatores entram em jogo.
Não se pode dar datas.

Sabe-se, simplesmente, que vocês entraram em períodos de ajustes, de renascimentos, de transformações
extremamente violentas que necessitam, da sua parte, como sempre, de um desprendimento mais importante

do que de costume.
O esforço que é requerido das suas estruturas, das suas consciências, a título individual, é maior do que nunca.

Então, a solarização de Júpiter, se ela ocorrer, bem, a minha fé, isso vai significar que o conjunto do Sistema
Solar passa para a 5ª Dimensão, naquele momento, mas haverá, também, outras oportunidades, um pouco

mais tarde.
Lembrem-se, como disseram muitos médiuns, de que havia várias ondas de ascensão.

***

Questão: por que o desapego, nas relações, é tão difícil a atingir?

É preciso, efetivamente, compreender que as regras sociais, as regras afetivas na 5ª Dimensão, que
prefiguram o que vocês vão se tornar, não podem, absolutamente, serem construídas nos mesmos modos que

aqueles que vocês têm vivido na 3ª Dimensão.
Muitos casais ou muitas relações afetivas entre descendentes e ascendentes assumem aspectos, no mínimo,

diferentes.
É um processo que se encontra para pessoas, no qual há reajustes na compreensão do que é a afeição e o
afetivo entre dois seres, seja entre um irmão e uma irmã, entre um pai e um filho, mas, também, entre dois

seres que se amam.
Vocês estão, todos vocês, a redefinir, de maneira precisa, o que chamam de relações afetivas, porque é

preciso, efetivamente, compreender que o amor, tal como vocês o definem, não é o Amor.
Isso, é claro, vocês compreenderam, há tempos.

Vocês chamam de amor a posse.
Vocês chamam de amor tudo, exceto o amor.

O amor é liberdade, é deixar o outro livre.
O amor é uma comunhão e não uma posse, são duas coisas completamente diferentes.

Todas as relações na 3ª Dimensão podem ocorrer apenas através do que se chama de posse, de uma
maneira ou de outra.

Esse é o modo de funcionamento da 3ª Dimensão, enquanto o modo afetivo, no sentido mais amplo, sem
mesmo falar de amor, no nível da 5ª Dimensão, pertence a algo que é oposto à posse, que é a liberdade.

Então, o que vocês vivem, uns e outros, corresponde a esse processo de transformação de relações afetivas.
O que vocês chamam de família, no sentido hereditário do termo, não tem mais sentido algum na 5ª Dimensão,

pois, aí, vocês são dependentes do que é chamado de DNA dos pais para reencontrar as memórias, os
karmas, as vibrações que vocês têm necessidade de resolver.

Mas não se esqueçam de que a passagem total da 5ª Dimensão não é acompanhada do DNA dos pais, é um
DNA profundamente diferente.

Eu não vou entrar nisso, porque é muito complexo, mas, como vocês talvez já leram, há, no fenômeno da
ascensão, algumas fitas complementares que aparecem, que são totalmente independentes das noções

hereditárias e, portanto, transgeracionais, que estão ligadas a linhas espirituais puras.

***

Questão: qual é a data de início da dissolução do Elemento Ar, dada por ORIONIS?

O processo de dissolução do Elemento Ar sobrevirá a partir do momento em que o ar for desencadeado,
primeiro, com os furacões, com manifestações violentas com a água, ao mesmo tempo.

Mas é preciso efetivamente compreender que, para a dissolução do Ar, não pode ser dada tal data.
Há um período, durante o mês de setembro, de barreiras energéticas, vibratórias, de consciência,

extremamente importante, que é a data de 9/9/9, ou seja, de 09 de setembro, de 18 de setembro e de 27 de



setembro de 2007.
O 27 de setembro é a data mais importante, por que mais próxima daquela do Arcanjo MIGUEL, que é a data

vibratória na qual, certamente, vocês vão observar coisas incríveis sobre este planeta.
Agora, isso será a dissolução do Elemento Ar?

Isso, só o Pai sabe.

***

Questão: o que aconteceu em 17 de julho último, no curso da jornada sobre o tema «acender a
rede»?

Um trabalho na rede de 5ª Dimensão.
Os povos da Intraterra, em especial aqueles que são encarregados das redes magnéticas, têm, efetivamente,

a missão - desde pouco antes deste ano, mas há períodos de ápice, eu diria - na qual as energias vão se
reajustar.

Então, houve uma mobilização sem precedente de energias nesse dia, mas, se vocês estiverem atentos, não
foi unicamente naquele dia.

Há um período, que correspondia a dez horas, para vocês, em tempo universal, no qual houve uma
ressurgência importante da energia durante meia hora.

Houve períodos, no dia anterior e no dia seguinte que foram também importantes, mas há vários períodos que
se sucedem, agora, de maneira descontínua.

Mas acreditem que o fato dos seres se alinharem, meditarem é, sobretudo, benéfico para vocês.
A Terra não tem necessidade de vocês, porque são seres de outras Dimensões que agem nisso.

Vocês, esse trabalho vai favorecer, no nível de suas estruturas individuais, o fenômeno de purificação e de
abertura.

***

Questão: uma pessoa que seguiu os seus ensinamentos fica surpresa, pois você não falava, então,
do que você desenvolve hoje, em especial, da 5ª Dimensão.

Mas eu os lembro, de qualquer forma, de que o meu grande Mestre Bença Deunov, ele mesmo falou da 5ª
Dimensão em textos que têm quase um século.

Obviamente, através de tudo o que eu pude ensinar, à época, frequentemente, eu disse que as coisas mudam.
Há palavras que não podiam ser entendidas, à época.

Eu lhes falo, hoje, de doze corpos e não de sete corpos.
À época, ninguém conhecia isso, era do domínio do escondido.

Mesmo eu, quando eu lia ou escutava o meu Mestre Bença Deunov me falar de algumas coisas, eu me dizia
«mas do que ele fala aí?».

Quando eu fui à Índia e encontrei alguns grandes seres, eles me falaram de coisas que eu tampouco conhecia,
com palavras diferentes.

É preciso efetivamente compreender que vocês chegaram a algo que nada mais tem a ver com o que eu dizia
na minha vida.

Assim como o ensinamento de CRISTO continua válido no nível dos fundamentos, no nível da realidade do
amor e das suas parábolas, das suas metáforas.

Mas, se CRISTO falasse hoje, Ele falaria, também, dessas novas Dimensões que chegam, porque elas estão
aí.

Então, vocês podem chamar de Fogo do Éter, de mundo Atzilut ou Briático, mas o termo Dimensão
corresponde, perfeitamente, a um procedimento e a um processo que é conhecido na física, hoje, e eu diria

que é comumente aceito.
Não se esqueçam de que eu estou em outra Dimensão agora.
O Mestre que vocês conheceram é profundamente diferente.

Assim como CRISTO e MARIA se manifestam de diferentes modos.
Se vocês seguirem os testemunhos das aparições Marianas, autenticadas ou não autenticadas, que

percorreram a superfície desse planeta há quase mil anos, vocês irão se aperceber de que sempre há uma
coloração em relação ao meio no qual isso ocorre.

Vocês são apegados, certamente, a um formalismo em relação ao que conheceram da minha vida, no
momento em que seguiram os ensinamentos.

O importante não são as palavras que eu pronuncio.
Eu frequentemente disse que as palavras eram feitas apenas para seduzir o mental, para levar água ao moinho

vibratório, mas o mais importante é o trabalho vibratório que alguns sentem, obviamente, a partir da minha
chegada, além das palavras.



Eu não dou mais ensinamentos, eu venho partilhar com vocês.
São informações, não é um ensinamento espiritual.

O ensinamento espiritual passa através das vibrações, unicamente, não através das palavras.

***

Questão: você poderia então, hoje, apresentar o que é a 5ª Dimensão?

Então, há muitas coisas que foram escritas sobre o advento da 5ª Dimensão.
A vida se desdobra em múltiplos universos.

Vocês estão aqui para encontrar a Luz, para encontrar a realização, para encontrar a sua Divindade interior.
Isso ocorreu há 52.000 anos, através de um trabalho espiritual extremamente preciso, com diferentes vias: as

vias solares, as vias secas, as vias úmidas, as vias ligadas ao ensinamento de Mestres, sejam quais forem.
Mas, hoje, acontecem coisas que acontecem apenas a cada 52.000 anos, ou seja, a Luz Divina, o Espírito

Santo vem a vocês, para transformar.
Não é uma evolução linear.

Vocês estão em uma evolução que se pode qualificar de quântica.
É um salto vibratório, é um salto de consciência que se prepara.

Por que todos os médiuns sobre esse planeta são cada vez mais numerosos?
Obviamente, há seres que são manipulados por forças astrais, eu diria.

Mas é, de qualquer forma, bizarro, vocês não acham?
Que todo mundo empregue as mesmas palavras e em todas as línguas?

Então, depois, a coloração do discurso será em função do tipo de iniciado e do nível vibratório de onde vem a
entidade que se manifesta, mas eu lhes asseguro de que essa 5ª Dimensão está extremamente alastrada hoje.

É um processo de transmutação, que é um fenômeno, se quiserem, de realização coletiva, que sobrevém a
cada 52.000 anos.

Vocês sabem, eu lhes disse, o Mestre Bença Deunov falava disso, ele não chamava isso de «5ª Dimensão»,
encontrem nos textos, ele chamava isso de «Fogo do Éter», o «batismo pelo Fogo», mas é a mesma coisa.

No Apocalipse de São João, quando é feita referência a chamados e escolhidos que serão marcados na fronte
e a modificações, são os mundos ascensionais que são descritos, é a mesma coisa.

Não se deve prender-se à palavra «5ª Dimensão», isso fica, efetivamente, muito esotérico.
Mas como vocês querem chamá-la diferentemente, quando há uma mudança de consciência tal como aquela

que está chegando e que é anunciada há uma eternidade?

***

Questão: você disse que a absorção/dissolução dos órgãos vitais, da digestão, faz parte da
evolução?

Perfeitamente.
Será que quando vocês morrem, vocês passam ao outro lado com os seus órgãos digestivos e genitais?

Será que vocês se servem dos seus órgãos genitais, dos seus pulmões?
O raciocínio que vocês adotam é um raciocínio típico da 3ª Dimensão.

A morte, a passagem ao outro lado do véu, como ser realizado ou como ser encarnado, é o mesmo processo
que sobe mais ou menos alto, mas, entretanto, do outro lado, eu lhes garanto que vocês não têm órgãos

genitais, nem órgãos digestivos.
Há coisas que são abandonadas durante a passagem pelas portas da morte.

É o mesmo durante a passagem pelas portas da ascensão.
Eu, simplesmente, atraí sua atenção para os fenômenos sexuais que não têm qualquer importância na 5ª

Dimensão.

***

Questão: na sua vida você dizia que o homem era feito à imagem do Pai e...

Perfeitamente.

***

Questão: ... e que, portanto, os seus órgãos seriam mantidos em outra forma. Não é contraditório?



Absolutamente não.
Então, há para cada órgão do corpo humano um arquétipo que é preliminar à encarnação.

Cada órgão, seja qual for, o baço, os órgãos genitais, os órgãos digestivos, os pulmões, são o reflexo da
precipitação vibratória de um arquétipo situado no nível dos Hayoth Ha Kodesh, que são a constituição

primária, primitiva da vontade e do pensamento do Pai.
Cada órgão tem sua razão de ser neste plano vibratório e nos outros planos vibratórios.

Entretanto, vocês podem compreender que nem todas as funções são as mesmas.
Por exemplo, hoje, na 3ª Dimensão, vocês têm um órgão atrofiado, que denominado timo, que não tem

qualquer papel no adulto.
Na 5ª Dimensão, o timo vai assumir um papel extremamente importante que irá explicar que, na 5ª Dimensão,

não há doença possível, pois há autorrealização de si no nível do timo e no nível do chacra do coração.
Há, por exemplo, hoje, no corpo humano, a glândula que é chamada de Alta-Major, que está situada no nível da

carótida e que é uma glândula iniciática extremamente importante.
Ela está presente em todos os seres humanos encarnados, mas não está ativa, ela apenas é ativada durante a

passagem para a 5ª Dimensão.
É preciso efetivamente compreender que algumas funções, no nível dos seres realizados da 5ª Dimensão, não

estão mais presentes.
Vocês têm, por exemplo, a linguagem, a voz.

Na 5ª Dimensão, vocês não têm mais necessidade da voz e, no entanto, os órgãos da fonação continuam aí,
mas eles não têm as mesmas características nem as mesmas funções.

Todas as funções de um corpo humano ou não humano da 3ª Dimensão possuem, em si, os arquétipos do
Divino, é evidente.

Mas a manifestação é diferente, de acordo com as polaridades da vida.
Vocês confundem, talvez, a descrição que eu fazia em minha vida como perfeita encarnação do Divino e a

descrição que eu lhes fiz agora, extremamente dividida, que corresponde ao que acontece em outras
Dimensões.

Vocês acreditam que seres realizados que passam pelas portas da morte conservam os órgãos genitais com
alguma ereção, por exemplo, para o homem?

É completamente ilusório.
Qual é o interesse da ereção de um órgão genital masculino, do outro lado?

De que isso serve, uma vez que há uma comunicação direta, de coração a coração?
Um modo de fazer o amor, que é uma comunhão direta, de coração a coração, e que não é, em caso algum,

uma comunhão ou comunicação sexual.
Assim como eu dizia que há evoluções na 5ª Dimensão que são profundamente diferentes, o ser humano não

é a única criação do universo.
Há formas não humanas.

Há, por exemplo, na Intraterra, povos de origem delfinoide.
Há povos que vêm de Vega da Lyra, que possuem um corpo físico, mas que nada têm a ver com o corpo

físico humano que vocês conhecem e, no entanto, eles possuem os mesmos arquétipos e funções, similares,
e também funções diferentes, com as mesmas vibrações orgânicas.

Eu não falo, de modo algum, da mesma coisa que vocês.
A perfeição do ser humano, como reflexo do Divino, ilustra-se através da árvore sefirótica.

Agora, aquilo de que falo é algo que é totalmente diferente.
Vocês veem um antropomorfismo quando eu falo de ORIONIS ou de Melquizedeque?

Será que há, fora dessa manifestação na 3ª Dimensão, algum antropomorfismo?
Será que há uma forma humana ou não?

Eu responderia que há uma forma vagamente humana.
A partir da 18ª Dimensão, vocês apresentam um contorno humano, mas não têm mais necessidade de dedos,

não têm mais necessidade de olhos.
Vocês têm necessidade de uma forma de cabeça, mas não há mais os órgãos dos sentidos.

E, se vocês chegarem à 24ª Dimensão, as formas de vida conscientes em si mesmas, individualizadas e não
planetárias, apresentam-se sob a forma de triângulos luminosos.

São coisas que eu lhes digo, aí, agora, mas que eu não podia dizer durante a minha vida.
Na minha linha espiritual, na minha vida, havia regras extremamente específicas.

O silêncio à mesa, por exemplo, era extremamente importante.
Eu considero que, hoje, vocês têm outra coisa a fazer do que permanecer em silêncio para encontrar a Luz.
Então, vocês podem encontrar a Luz, esse é o paradoxo, hoje, a partir do momento em que estiverem de

acordo consigo mesmos e não de acordo com um ensinamento, seja ele qual for, seja o meu, seja aquele de
CRISTO ou aquele de BUDA.

Vocês devem estar de acordo, inteiramente, consigo mesmos.
Se isso tiver que passar pela sexualidade, vai passar pela sexualidade.



Se isso tiver que passar pela doação da sua vida, faça-o, mas faça de acordo consigo mesmo, é isso que é
mais importante.

***

Questão: o que é mais importante para ir para essa 5ª Dimensão?

Soltar, ou seja, mestria e amor.
Fora isso, nada mais há.

As palavras são apenas palavras.
As concepções são apenas concepções.

A subida vibratória da consciência apenas pode ocorrer quando não houver mais palavras, quando não houver
mais interrogações.

O único modo para que não haja mais interrogação é voltar-se para a sua Divindade interior, para o seu
coração.

As energias do momento atual, aquelas que vocês vivem nesse momento, estão aí.
Resta-lhes apenas uma coisa: acolhê-las, integrá-las e deixá-las trabalhar no interior de si.

Não é mais tempo de fazer rituais, tal como eu disse na minha vida, eu repito.
O período é diferente.

Eu não renego, absolutamente, o que eu disse, que é oriundo da linha de Melquizedeque, que remonta à noite
dos tempos.

Mas há períodos que são profundamente diferentes.
Hoje, o Divino está aí, ele bate à porta.

É CRISTO que bate à porta e vocês não podem acolhê-Lo enquanto houver palavras, enquanto houver
interrogações, enquanto houver questionamentos.

A única coisa que pode existir é acolher, soltar, mestria e abrir-se ao amor.
Fora isso, nada mais há.

***

Questão: você acompanhou, nesse verão, estagiários em trabalhos sobre os novos canais, as
portas, etc., que foram desestabilizadores na vida de todos os dias.

É sempre desestabilizador, obviamente.
Vocês não podem encontrar o Divino no conforto da sua vida habitual, é uma revolução de tipo Copernicano.

A realização é um abandono total ao que acontece.
Vocês não podem esperar encontrar a Divindade no conforto da sua vida habitual, é uma transformação total da

vida.
Estabilizar-se em outro nível supõe soltar, abandonar-se à Luz de CRISTO, é algo que é extremamente

perturbador, não é insignificante.
Olhem, por exemplo, as pessoas que fazem uma experiência que vocês chamam de EQM (Experiência de

Quase Morte).
São pessoas que vão encontrar a Luz.

Quando elas voltam, não são mais as mesmas.
Obviamente que é muito desestabilizador.

Quando construíram sua vida, através de um equilíbrio, seja ele qual for, através da sua vida afetiva,
profissional, mental, intelectual e que, de repente, uma série de portas se abre e, de repente, descobre-se uma

realidade diferente, transcendente.
Vocês acreditam que esse será o conforto ainda mais absoluto?

Absolutamente não.
É preciso expulsar algumas coisas para reconstruir outras coisas.

Também gostaria de dizer, em relação a todas essas questões que se exprimem há alguns minutos agora, é
muito importante compreender que as energias que se fusionam nesse momento são energias que vão pô-los

frente a duas escolhas.
As escolhas serão: «será que eu aceito?» ou «será que eu recuso?».

Eu já disse, há quase um ano, que as escolhas foram feitas, mas ter escolhido a Luz não quer dizer que seja
confortável, pois o mundo no qual vocês vivem é um mundo sem Luz.

Se vocês encontrarem a Luz a título individual, ao passo que a totalidade do mundo não a encontrou, se vocês
forem confrontados, através do seu trabalho, através das suas relações, com algo que não é da ordem dessa

Luz transcendente, vocês vão, efetivamente, ficar profundamente desestabilizados.
A Luz, a experiência iniciática, a transformação iniciática não é algo fácil.



Não esperem encontrar um conforto através de uma iniciação.
Perguntem a todos aqueles que reencontraram a Luz se é fácil.

É claro que não.
A única facilidade encontra-se no abandono e no soltar em relação a essa mestria que vem.

Lembrem-se, também, de que esse período, independentemente do que vocês tenham vivido, uns e outros, é
um período, como eu dizia, em que será preciso discernir.

E o discernimento no ser humano sempre provoca o questionamento, a interrogação, e a interrogação faz parte
da resistência.

Pois, se vocês aceitarem totalmente a Luz que está vindo e que está aí, se vocês a deixarem fusionar e
trabalhar em vocês, pouco a pouco, as questões vão se calar, sejam quais forem as dificuldades no corpo ou

na vida.
Mas eu não disse que era um período fácil.

Eu falei de um período notável, extraordinário.
Só o modo pelo qual vocês veem as coisas vai fazê-los ver algo de eminentemente catastrófico ou de

eminentemente luminoso.
É o combate da Sombra e da Luz, simplesmente, levado ao extremo, no interior de vocês, mas, também, em

vocês.
Vocês são portadores da Luz a partir do momento em que aceitarem a Luz, mas isso não quer dizer que as

zonas de Sombra vão se apagar diante da Luz, assim.
Isso faz parte do que vocês têm que viver nesse momento.

Evidentemente, todo mundo, todos os seres humanos, mesmo se não tiverem em busca espiritual, vão
colocar-se questões sobre o sentido da própria vida, sobre o sentido dos ensinamentos, sobre o sentido das

relações sociais, sobre o sentido das relações afetivas.
É um período de grande questionamento.

Ora, vocês jamais terão todas as respostas às suas questões.
Vocês jamais poderão resolver.

Apenas a Luz é que poderá resolver no seu lugar.
É por isso que, frequentemente, há mais de um ano agora, nós falamos do desprendimento e do abandono à

Luz.

***

Questão: os combates entre a Sombra e a Luz são uma realidade organizada ou simplesmente uma
projeção dos nossos próprios pensamentos?

Mas a 3ª Dimensão é um mundo de separação, de distanciamento.
Apenas através do jogo da Sombra e da Luz é que vocês podem encontrar a Luz na 3ª Dimensão, que nós

experimentamos há 50.000 anos.
A partir da 5ª Dimensão, não pode haver Sombra, não pode haver doença, mas apenas a Luz, mas não a luz

que vocês conhecem, uma outra Luz.
Essa Luz que vocês conhecem, mesmo a experiência de quem dela se aproxima mais (a experiência de morte
iminente ou o que chamava SRI AUROBINDO, a iluminação do Supramental, que os põe em contato com as

energias que ele chamava de la Città), põe-nos em contato com a Luz espiritual.
Mas, na 3ª Dimensão, é o jogo da Sombra e da Luz que lhes permite extrair a quintessência do que vocês são,

mas é inerente à 3ª Dimensão.
Obviamente, isso foi amplificado pelas formas-pensamento, mas criado pela 3ª Dimensão.

Esse jogo da Sombra e da Luz está presente nos planos físicos, mas, também, nos planos astrais, que
correspondem à 3ª Dimensão, mas não além.

No nível da 5ª Dimensão não há lugar para a Sombra.

***

Questão: ao que corresponde a 4ª Dimensão?

Há dimensões de consciência.
Outras dimensões são intermediárias.

Por exemplo, na 5ª Dimensão, vocês não vão ouvir mais falar de Dimensões até a 9ª Dimensão e, da 9ª até a
11ª Dimensão.

As outras existem, mas são Dimensões de natureza intermediária, nas quais não há vida possível.
A consciência vai tomar, naturalmente, todas as Dimensões, mas a 4ª Dimensão corresponde ao plano

intermediário que é chamado de mental, entre o plano físico e o astral da 3ª Dimensão e o plano denominado
Supramental ou causal.



Então, se quiserem, não vamos mais falar da 4ª Dimensão, pois já ficamos confusos com a 5ª Dimensão, se
falarmos da 4ª ou da 9ª, não vamos mais sair disso, não é?

***

Então, eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.
Que toda a Luz se faça, totalmente.

Eu vou, agora, dar o lugar para a Mamãe, para a Efusão do Coração que é, certamente, mais importante do que
o nosso falatório.

Então, eu lhes digo até muito em breve.
Eu lhes dou todo o meu Amor.

************
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Recebam todo o meu amor e toda a minha Luz.
Eu sou aquele que vocês chamam a entidade de primeiro nível, que intervém quando de sessões de cura espiritual.
Recebam a minha bênção, meu amor, minha Luz.
Estou, agora, com vocês, para escutar o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: o que fazer quando se é atacado por outros?

É um fenômeno que vocês observarão, cada vez mais, no que vem, tanto ao nível de indivíduos, a título pessoal, como ao nível coletivo
de almas, como ao nível de países, como ao nível de nações, porque esses processos que vocês vivem, a título individual,
correspondem às mudanças entre o antigo e o novo.
Há, evidentemente, inúmeras mudanças que estão em curso, e isso se traduz pelo fato de que as energias antigas não querem morrer
e podem, por vezes, resistir.

É luta entre o antigo e o novo que se ilustra em todos os tempos e em todos os setores da vida econômica, da vida individual, da vida
afetiva, da vida, simplesmente.
O importante é não manter as energias de conflito, porque a energia de conflito é uma energia do antigo.
A energia do novo é uma energia de paz, de harmonia e de amor.
Então, convém iluminar, ao máximo, essa situação, como todas as situações que possam advir porque, se vocês entram em luta e em
oposição, serão arrastados por essas energias antigas e não as novas.
É o que querem, aliás, essas energias antigas, que vocês entrem no conflito, que vocês entrem na luta, que entrem na oposição, o que
não é preciso, absolutamente.

Com sua inteligência, vocês devem encontrar o meio de passar a algo de muito mais luminoso, no qual a oposição não tem seu lugar e
no qual a Luz cresce, cada vez mais, para fazer desaparecer essas sombras que querem, a todo custo, aprisioná-los e, a todo custo,
retê-los.
Não responder ao ataque pelo ataque pessoal.
Ai nível afetivo, de nações, de seres há preconizações importantes a observar, que é, sobretudo, não entrar na luta, porque as forças da
Sombra, hoje, procuram, cada vez mais, puxá-los a fenômenos de luta.

É, sempre, a mesma coisa: combate entre as energias novas e as energias antigs que não querem morrer e, portanto, elas despertam
muito, em todos os níveis: os desejos de guerra, os desejos de posse, os desejos de tomar a liberdade do outro.
Tudo isso é o que vocês têm a viver nas semanas que vêm, a título individual, mas, também, ao nível das nações.

Questão: como fazer para aguentar?

Não lutar, não deixar tomada para o antigo.
Isso necessita de um grande trabalho em si, nas capacidades de irradiação da Luz interior.
É a única solução.
Se vocês dão a mínima tomada para as energias antigas, elas vão investir em vocês, elas vão destruí-los, elas vão impedi-los de
perceber o porque vocês estão aí, o que vocês esperam.

Questão: quais precauções pode-se tomar?

A precaução já é uma reação, é atrair a atenção e a energia para algo que não tem lugar de ser.
Nada é preciso fazer, a não ser continuar a semear a Luz.
Vocês entraram, diretamente, na fase de emergência e de revelação da consciência do novo.
Isso quer dizer que as forças antigas tomaram consciência de que o novo estava aí e que ele não podia opor-se à emergência do novo,
mas que ele podia continuar a fazer mal ao novo.

Aí está o cenário no qual vocês entraram, e isso é válido em todos os níveis.
Ao nível do que vocês chamam crise econômica, crise social, crise espiritual, crise afetiva entre a humanidade e as diferentes correntes
que a compõem.

Recebam toda a minha paz, todo o meu amor e, sobretudo, que o Pai guarde-os, e eu lhes digo até muito em breve.
Espero dar-lhes informações sobre o desenrolar desse despertar tão importante.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e encontrar aqueles que eu jamais vi.
Então, eu lhes aporto as minhas saudações, todo o meu amor, a minha bênção.

Como vocês sabem, estou aqui, com vocês, para responder às suas questões, trocar.
É uma coisa que é muito querida no meu coração.
Então, caros amigos, eu escuto tudo o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: uma participante pergunta qual é a missão dela.

Cara amiga, é uma missão extremamente precisa, extremamente meticulosa, eu diria.
Essa missão é própria ao seu caminho, mas, também, a todo ser humano sobre este planeta e, também, a todos os seres que estão aí.

Qual é seu caminho, sua missão?
Em definitivo, há apenas uma: encontrar a Luz.
Fora isso, todo o resto é apenas diversão.
Então, vocês chamaram a isso carma, experiência, vida, mas a finalidade e o objetivo é o mesmo para qualquer alma, aqui, sobre este
planeta: encontrar a Luz, é o único.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximam de seu objetivo final – e não, unicamente, intelectual, como eu disse, mas algo
que vai, realmente, ser uma necessidade vital, no interior de si – vocês cessarão de querer entrar em atividade, porque a busca da Luz
não pode traduzir-se através de uma busca frenética de atividades, de serviço, de emoções, de atividades exteriores.
A Luz está, antes, no interior.
Então,quando Jesus dizia «busquem o reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», isso quer dizer que vocês deverão,
primeiro, encontrar, em si, a Luz.

Qualquer que seja a atividade, mesmo se é o que vocês chamam, hoje, o serviço, vocês não encontrarão a Luz, vocês encontrarão o
serviço.
A Luz não está em uma atividade, ela não está em um caminho de experiências.
A Luz está em um ato de compreensão interior de encontrar sua própria divindade.
Então, antes de encontrar um caminho e de servir, encontrem sua divindade.
Depois, todos os caminhos abrir-se-ão.

Questão: quando deixamos esse plano terrestre, nós prosseguimos essa busca de Luz?

A busca da Luz jamais muda, seja desse lado dessa vida ou do outro lado, sempre na terceira dimensão.
A Luz não é algo que se encontre espontaneamente.
Ela se encontra espontaneamente se vocês param de procurar no exterior, desse lado do véu.
Do outro lado do véu é o mesmo cenário.

Há almas que, de imediato, verão a Luz e fundir-se-ão na Luz e, outras, que verão a Luz ao longe, e elas têm tantos apegos, pesos, que
não podem ir para a Luz.
Elas deverão purificar o que vocês chamam os apegos, apegos à vida, ao dinheiro, aos laços afetivos.
É, também, difícil, para alguns, no outro lado do véu, como desse lado aqui, encontrar a Luz.

Quando vocês veem uma Luz exterior, é preciso, efetivamente, compreender que é uma projeção de si mesmos, não há Luz exterior, há
apenas a Luz interior.
Enquanto procurarem a Luz no exterior, vocês não estarão no erro, mas estarão na experiência, e vocês se afastarão da Luz interior.
A Luz interior é o momento em que se aceita não mais olhar a Luz exterior e voltar-se para o interior, sem medo, sem pavor, mesmo.
Porque é importante compreender que tudo o que vocês não conhecem, o desconhecido é, sempre, difícil a encontrar em relação ao
conhecido, e o ser humano é um ser que se refere, sempre, ao conhecido, nessa dimensão.
Ora, a Luz é desconhecida.

Se vocês conhecessem a Luz, eu diria que não haveria mais questões exteriores, porque vocês se contentariam com essa Luz e
irradiariam essa Luz.
O resto do caminho não teria qualquer importância em relação à atenção que vocês ali aportariam, porque esse caminho desenrolar-
se-ia de acordo com a vontade própria da Luz interior.
Do outro lado, há seres que veem a Luz ao longe, mas eles estão demasiado pesados para ali aceder.
São necessárias algumas reparações.
E outros, quando deixam esse plano, encontram-se, instantaneamente, na Luz, porque eles realizaram sua Luz desse lado.
Mas, eu repito, a realização da Luz é o reconhecimento da própria divindade interior, é acender a lâmpada interior.
Naquele momento, quando vocês deixarem esse lado do véu, vocês encontrarão a mesma Luz como de sua vida.

Questão: é desejável entrar em contato com desencarnados?

Há algumas almas que, do outro lado do espelho, têm a capacidade e, também, a autorização para entrar em contato com esse lado
do véu, para dar ensinamentos, para tranquilizar, para uma missão precisa.
Então, isso é independente da aproximação da Luz.
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Há desencarnados que vêm manifestar-se e que já fusionaram com a Luz.
Naquele momento, não se chamam mais de desencarnados, chamam-nos de seres de Luz e, depois, há os desencarnados que não
estão completamente liberados dos apegos desse lado do espelho da vida.
Eles podem manifestar-se, mas as condições de manifestação não são as mesmas.

De qualquer modo, as almas recebem como um visto, como um passaporte para poder manifestar-se desse lado.

Questão: como estar certo de que o caminho profissional é correto?

Então, cara amiga, se você coloca a questão é que há, já, interrogação sobre o caminho seguido.
É evidente que, quanto mais você avançar na compreensão espiritual (quer essa compreensão seja ligada às emoções, seja ligada ao
intelecto, quer ela seja ligada ao que vocês chamam os sentidos), mais você vai aproximar-se da Luz, mais você vai colocar-se a
questão do caminho.
E você vai dizer-se «para que o bom caminho, uma vez que sou eu mesma o caminho?».

Então, é evidente que a sede espiritual, a sede de compreensão é um fenômeno humano quase geral.
Seja através do aprendizado de uma relação no casal, através do aprendizado de uma atividade, mas tudo isso não é a Luz, mesmo se
sejam caminhos mais luminosos do que alguns outros, não é?

Vem um determinado momento no qual se coloca a questão.
Seguiu-se uma voz, um caminho, porque se pensava, sinceramente, que esse caminho ia aproximar-nos da verdade.
Mas não há verdade exterior.
A única verdade que suprime a sede é a verdade interior da Luz.
Então, obviamente, mais se tem medo e mais se tenta tranquilizar com o conhecido, não é?
Seja pelas experiências da vida, seja nos processos de aprendizado de algumas atividades ou profissões.
É evidente que, a um dado momento, coloca-se a questão do caminho.
Quanto mais se tem a impressão de avançar na compreensão de um mecanismo (qualquer que seja, seja na mestria de uma profissão,
na mestria perfeita de uma relação ou na consumação, mesmo, de uma relação), a um dado momento, vem, sempre, a questão de
«para quê?», uma vez que a verdade final necessita de voltar o olhar para o interior.
Para isso, não há técnica.

Vocês podem meditar durante vidas e vidas, certamente, isso os aproximará do objetivo, mas, aí, eu falo da última porta, porque a
humanidade encontra-se, hoje, na última porta.
Então, vocês vão aceitar o olhar da consciência para o interior, para abrir a última porta ou, então, esse desconhecido dá-lhes
demasiado medo e vocês vão continuar em seu caminho?
São caminhos diferentes.

Então, cara amiga, você sente, no interior de si, essa escolha.
O que não quer dizer que seja preciso parar a atividade – qualquer que seja –, mas que é preciso, primeiro, abrir a porta no interior e,
depois, decidir se se continua ou não.
Se se escolhe segundo os critérios afetivos, intelectuais, econômicos será, sempre, um erro.

Questão: quanto mais se centra nesse interior, mais se encontra essa Luz?

É o único modo, efetivamente, de encontrar a Luz.
Progressivamente e à medida que vocês encontrarem o que vocês são, ou seja, um filho da Luz, progressivamente e à medida que
vocês entrarem nesse estado de Luz, progressivamente, seu caminho, como vocês os nomeiam, suas experiências, como as
nomeiam, suas atividades, como as nomeiam, acontecerão em certa sincronia e, no estágio final, isso será o que se chamou a Fluidez.
Isso quer dizer que todo o caminho de sua vida desenrolar-se-á não sem medos, mas na aceitação total da irradiação que vocês são.
Isso é o mais importante.
Enquanto, se você não encontra a Luz e quer prosseguir um caminho, qualquer que seja – espiritual ou não, aliás – você entrará, cada
vez mais, em resistências, nas quais os obstáculos vão desenhar-se, progressivamente, em sua estrada, cada vez mais fortes, cada
vez mais resistentes ao seu avanço.
Isso é válido para todos os caminhos.

Há apenas algumas almas, que eu qualificaria de muito jovens, nas quais se vai deixar prosseguir as experiências, toda uma vida, no
mesmo eixo, por exemplo, um grande bandido, por exemplo, um grande financeiro, mas que, eles, não têm qualquer conhecimento do
que é a espiritualidade ou a Luz.
Mas é preciso, efetivamente, dar-se conta, hoje, que mais de 95% da humanidade já tem, em si, essa semente de Luz, e há apenas a
porta a empurrar.
O que os faz não empurrar a porta é o medo do desconhecido, simplesmente, e a necessidade de certezas, pelo medo do
desconhecido, também.

Questão: praticar a abertura do sétimo chacra sobre pessoas moribundas é correto?

O processo da morte acontece, sempre, segundo diferentes etapas.
É importante compreender que a morte aceita representa a frase de Cristo na cruz «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha», e é
algo que é essencial para a liberação da alma e do corpo.

Então, a alma vai sair, quando do último sopro, por diferentes lugares possíveis, que são o que se chama os chacras.
Obviamente, o fato de sair pela raiva – o segundo chacra – ou a recusa e a negação da morte e o desafio da realidade da vida do
outro lado arrasta a alma a sair pelas emoções (o plexo solar).
A alma que está apaziguada, como vocês dizem, tem a possibilidade de compreender – mesmo se isso não se faça,
necessariamente, no momento da morte – que ela pode sair pela Luz (pela cabeça, pelo sétimo chacra ou, eventualmente, pelo
coração).

Aí está porquê, efetivamente, o fato de facilitar o escoamento de energia em alguns chacras, na fase terminal, é muito mais facilitador
para aceder à Luz.

Questão: por que esse mundo está deformado, enquanto se fala, cada vez mais, de Luz?

Quanto mais a Luz revela-se, mais a Luz está próxima, mais há fenômenos de resistência da parte daqueles que têm medo do



Quanto mais a Luz revela-se, mais a Luz está próxima, mais há fenômenos de resistência da parte daqueles que têm medo do
desconhecido e daqueles que não conhecem a Luz e que não querem ouvir falar dela.
Não é um paradoxo.
É que, quanto mais as forças da Luz sobem, mais as forças da Sombra manifestam-se e mais o individualismo, mais os problemas
estão presentes.
Esse processo é específico a esse fim de ciclo.

O que vocês vivem hoje, em suas experiências, produz-se na escala da humanidade toda, inteira.
Vocês estão em face de desafios importantes: será que vocês aceitam entrar na Luz ou será que vocês entram na resistência?
A resistência é o quê?
É dizer, por exemplo, «eu vou lutar contra a doença», «eu vou lutar contra o aquecimento», como vocês dizem, «eu vou lutar contra a
crise econômica», «eu vou lutar contra tudo o que acontece que vai mal».
Mas é preciso, efetivamente, compreender que tudo o que vai mal é apenas o resultado e sua visão e da visão global da humanidade,
totalmente deformada quanto ao seu caminho, quanto aos seus objetivos e quanto à sua evolução.
Mas esse é um processo normal de evolução e de passagem de dimensão.

Vocês estão na terceira dimensão e estão, portanto, em fases de dualidade.
Ir contra a dualidade é um esforço importante de não mais lutar, de não mais entrar em resistência, de voltar-se para o interior, porque a
melhor luta, entre aspas, é a não oposição, é a não violência, é entrar em sua dimensão interior, porque a Luz pode tudo.

Mas, infelizmente, em um primeiro tempo, quanto mais vocês vão voltar-se para a Luz, mais vocês vão encontrar-se confrontados ao
que se chama a Sombra, ao que vocês chamaram, em outros tempos, os guardiões do limiar.
Mas isso é o que vive a totalidade de sua humanidade, hoje.
É o período de escolhas.
As escolhas foram feitas há algum tempo e, hoje, vocês se encontram no que se chama a encruzilhada dos caminhos.

Questão: qual é o melhor modo de servir?

O melhor modo de servir é não ajudar ao outro sendo o que vocês chamam de salvador.
É estar, si mesmo, na Luz e cultivar a Luz interior, porque, progressivamente e à medida que vocês cultivam a Luz interior,
progressivamente, vocês irradiam essa Luz interior.
E, quanto mais vocês a irradiam, espontaneamente, cultivando suas flores, seu jardim, olhando outro ser humano, mais vocês terão
possibilidades de transmutação do ambiente, no sentido amplo, de todos os seres de quem vocês vão aproximar-se.
Então, não é questão de pôr-se uma túnica violeta ou uma túnica cor de açafrão e dar bênçãos em um pedestal.
Não.
É questão de irradiar, cada vez mais, essa Luz, não através de rituais ou de dogmas fixos.
Então, é preciso acolher a Luz, simplesmente.

Questão: por que, interessando-se pelo próprio mundo interior, o mundo exterior pode tornar-se cada vez menos atraente?

É um processo puramente normal.
Quando vocês se voltam para seu interior, os mundos interiores, as outras realidades, há uma extração de seu princípio vital voltado
para o sucesso material, afetivo, social, profissional, para um sucesso interior.
Isso necessita de uma extração do mundo, mas o que vocês vivem, em uma pequena escala, hoje, é exatamente o que eu chamei a
encruzilhada dos caminhos, ou seja, vocês vão aceitar passar a outro estado vibratório ou vão prender-se a essa vida, a essa
dualidade?
É isso que lhes será proposto, muito em breve.

Caberá a vocês, em sua alma e consciência, escolher o que vocês querem, mas ninguém os julgará, ninguém decidirá em seu lugar.
Vocês querem continuar a experiência dessa forma de vida em terceira dimensão, ou querem passar para outra coisa?
Será que vocês aspiram à vida da alma, à vida espiritual ou, ainda, à vida material?
Então, o fato de extrair-se, não da vida, mas do mundo exterior, tal como vocês o concebem até agora, é perfeitamente lógico.
Então, vocês me responderão que, entretanto, é-se obrigado a interessar-se pelo mundo exterior, porque ali se toma a nutrição, toma-
se o dinheiro.
É uma etapa de transição, eu diria.

Entretanto, vocês têm, ainda, os pés nessa terceira dimensão, ou seja, vocês comem, vocês se vestem.
Vocês têm feito as escolhas em espírito, em verdade, mas não, ainda, ao nível do corpo.
É preciso esperar, porque a paciência é importante.
Vocês estão na aurora da transformação.
Ela está aí, ela é em uma hora, mas ela não é em dez anos.
Então, é preciso, qualquer que seja o grau de realização interior, de qualquer forma, manter os pés sobre a Terra, nessa dimensão,
apesar de tudo.
Alguns encontraram a Luz interior, entretanto, estão, ainda, nessa realidade, mas a mudança de realidade é esperada, não é?
Então, é preciso lidar com essa dupla realidade.

Questão: o que é de datas de transição previstas?

Elas continuam de atualidade, em função do nível de consciência, hoje.
Há várias datas importantes, vocês já sabem.
Há o período que vai de 27 a 29 de setembro, deste mês, deste ano, que vai da realização do 9/9/9 à festa do Arcanjo São Miguel, um
estado vibratório de importância, que vai conduzi-los ao período próximo do Natal deste ano.

Fenômenos de grande amplitude vão traduzir-se, mas, agora, eu não posso dizer-lhes como vai reagir a humanidade.
Tudo se ajusta em função da reatividade do conjunto da consciência humana encarnada, ou seja, de grandes movimentos vibratórios,
de grandes movimentos de consciência que se produzem, durante o último trimestre deste ano que vocês vão viver, aí, agora.
É um segredo de Polichinelo que o mês de dezembro de 2012 é a última porta de passagem para outra realidade, mas eu lhes desejo
passar a passagem bem antes do período de 2012, porque é evidente que, se vocês devem continuar com os elementos violentos,
com condições de vida que se degradam, cada vez mais rapidamente, sobre o planeta, e se vocês devem permanecer, alguns anos,
nesse estado, seria, propriamente, dramático, ao nível de evoluções da consciência.

Então, pode-se dizer que, quanto mais rapidamente vocês forem para essa transição, mais rapidamente vocês passarão isso



facilmente.
Porque, quais são os riscos?
Os riscos são que os fenômenos de resistência ligados à dualidade vêm esmagar sua Luz.
Os riscos são a desmotivação, o sofrimento inútil, a duração de um período de desconforto em todos os níveis.
Os riscos são as dúvidas, mesmo para aqueles que escolheram.

Então, quanto mais rápido esse período chegar, mais rápido vocês serão desembaraçados, se posso dizer.
Vocês estão no período de parto, então, é evidente que vocês já estão engajados no parto, mas se ficam demasiado tempo, vocês vão
sofrer.
É como o bebê que vai nascer.

Vocês estão prontos para passar ao outro lado de outra realidade, mas podem permanecer na passagem mais ou menos tempo.
Mas, para passar, é preciso abandonar toda veleidade de apego, qualquer que seja.
Você deve ser uma mulher ou um homem livre, totalmente livre.
Isso não quer dizer ir ao deserto, isso pode, também, ser uma forma de apego.
Isso quer dizer, em consciência, liberar-se do que podem ser freios para seu desabrochar, totalmente.
Se é uma condição material, desembarace-se dessa condição material.
Creiam-me, o pensamento é, ainda, mais criador, hoje.
Basta pedir.
Vocês devem, certamente, tomar medidas, mas devem, sobretudo, pedir que a Luz ilumine tal coisa ou tal coisa.
E vocês verão que, se é, verdadeiramente, um objetivo luminoso, isso se produzirá.

Questão: as pessoas despertas têm um papel de despertadores?

Você é, necessariamente, despertador, quando desperto, uma vez que você desperta a Luz.
Se você irradia a Luz, você é contagioso, de próximo em próximo.
Mas, se sua Luz vem chocar alguém que está na sombra e que deseja ali permanecer, porque é sua liberdade absoluta, aí, isso será
um fenômeno violento.
Não se cruza.
Você não pode permanecer morno, ou seja, passar desapercebido para a felicidade daqueles que buscam a Luz e que serão
despertos por seu contato e, também, para seu infortúnio, se você encontra aqueles que estão na Sombra e que querem ali
permanecer.
Até certa fase porque, quando o momento da transição vier, tudo isso se dissolverá, é claro.

Questão: você tem informações sobre a economia mundial?

Vocês quiseram transformar a água em ar, através de uma mobilidade importante, mas a água não é tão móvel como o ar, ao nível dos
elementos.
Então, vocês instauraram uma economia virtual.
Tudo isso quebrou a cara.

Ao nível astral, chegou, está chegando em sua realidade, mas não é algo que poderá ser mudado.
Em seguida, isso vai depender de como vai reagir o elemento ar, porque vocês quiseram transformar a água em ar.
O ar está, portanto, infectado, viciado, diferente, termicamente, já.
Esse ar é portador de doença e de morte, através dos vírus, através das bactérias, essa é a próxima etapa.

O ar é, também, a informação e a desinformação.
É uma era de manipulação, na qual vocês não saberão mais a verdade.
Dirão, de um lado, que os extraterrestres apareceram e, do outro lado, dirão que é uma manipulação tecnológica.
Vocês não saberão mais para quem voltar-se, para o que se voltar.
As próximas etapas dependerão do encadeamento dos elementos, isso não está, ainda, fixado, ao nível astral, sobretudo porque há
um elemento de natureza fogo que intervirá durante o período do Natal deste ano.
É extremamente importante.

Então, será que seu fogo estará em acordo com o fogo cósmico ou não?
E, por último, virá o elemento terra.
Etapas que podem ser deslocadas após o fim do ano, em função de ressonâncias que isso fará, ao nível da humanidade.
Tudo isso pode ser mudado, de minuto a minuto.
Nada está escrito.
O que está escrito é uma trama astral em relação a termos precisos, que se chamam terminais.
Há dois deles: o terminal de dezembro de 2007 e o terminal de dezembro de 2012.
Entre os dois, tudo é possível.
Até que dezembro de 2012 coincida com dezembro de 2007 ou que dezembro de 2012 seja diferente de dezembro de 2007, o que
quer dizer um período de sofrimento complicado.

Questão: há um risco de pandemia no planeta?

Ele está presente, ele é importante, mas não é preciso ter medo, porque o medo concretiza a pandemia ao nível do ar.
A pandemia é função da reação da humanidade.
Imaginem, através do colapso do sistema econômico e financeiro mundial, que há uma tomada de consciência brutal, e que o conjunto
ou a maior parte da humanidade volta-se para a Luz, mas todo o resto não existe mais, não tem mais razão de ser.
Mesmo os eventos de tipo fogo, de dezembro, não terão mais razão de ser, porque o nascimento far-se-á na fluidez.

Questão: os animais têm uma alma? E como eles vão evoluir?

Obviamente que os animais têm uma alma!
Eu diria, mesmo, que o planeta e o mineral têm um espírito.
A alma é ligada à liberdade, então, obviamente, o reino animal tem uma alma.
Será que um anjo tem uma alma?
Não, porque ele é puro espírito.



A alma é a coloração, a alma é o que lhes permite fazer a ligação entre o corpo e o espírito.
O animal tem uma alma.
Quer ela seja coletiva ou em vias de individuação, não é o problema, mas há uma alma presente e consciente.
Alguns animais vão individualizar-se para poder perfazer uma vida em um ciclo de terceira dimensão.
Alguns modos ascensionais vão acompanhar-se da ascensão de certo tipo de animais.
Outros vão aceder à individualização da alma.
Outros vão seguir os humanos a mundos profundamente diferentes, que são múltiplos.
É como se você se mudasse de uma cidade, nem todo mundo vai ao mesmo lugar, não é?

Questão: haverá contatos com outras civilizações?

Obviamente.
Vocês não podem conceber um processo ascensional sem a intervenção de uma organização exterior, intraterrestre, extraterrestre,
extra-humana, humanoide ou não.
Vocês terão um contato visual, obviamente.
Haverá seres, não humanoides ou humanoides, mas com uma estrutura diferente, que intervirão na terceira dimensão, porque eles têm
um corpo de terceira dimensão, mesmo se não tenham corpo emocional.
Eles intervirão.
Os Anjos do Senhor são uma realidade.
Civilizações extraterrestres múltiplas preparam-se para o que vai acontecer.

Questão: como discernir o que pode ser positivo ou negativo nesses contatos?

Pela vibração, é claro.
Se é que as forças involutivas possam resistir ao afluxo da Luz.
Não se esqueçam dos processos conjuntos que existem ao nível da transição, ao nível cósmico, ao nível vibratório.
Aqueles que virão já viveram um processo ascensional, já há muito tempo, quer trate-se de povos intra ou extraterrestres.

Questão: a Terra é, portanto, o planeta o mais afastado da evolução?

Vocês estão no ponto de retorno.
Há estratos que podem ir ainda mais longe do que vocês na descida.

Questão: superfícies terrestres vão desaparecer?

As destruições são apenas o nascimento.
Se vocês veem as destruições como destruições, vocês permanecerão na terceira dimensão.
As destruições não têm importância alguma, uma vez que vocês são imortais.
Então, vocês são obrigados a compreender que tudo o que foi construído segundo os modos de funcionamento da terceira dimensão –
da qual vocês são tão orgulhosos – não terá mais razão de ser, o que vocês chamam tecnologia.
Os circuitos eletrônicos não existirão mais na quinta dimensão.
A vida será natural.
O problema não é o acesso à quinta dimensão, na qual tudo é luminoso.
O problema é a duração do parto, da transição, que é penosa.

Questão: a que vai corresponder a era de capricórnio, que segue aquela de aquário?

A condição de que vocês estejam, ainda, em uma roda evolutiva, com os doze signos zodiacais.
É uma heresia, porque vocês passam a outro sistema vibratório, e os referenciais não são mais os mesmos.

Questão: os dados astrológicos atuais são falsos?

Eles não são falsos, eles são aumentados de uma dimensão nova, ligada ao décimo planeta, que alguns chamaram Mardouk ou Nibiru.
Se querem, a influência desse novo planeta, que está ao oposto da Terra e que se desloca ligeiramente, está aparecendo.
Efetivamente, ele modifica o que existe ao nível astrológico.

Questão: esse planeta faz parte do alinhamento previsto para o fim do ano?

Justamente não, uma vez que ele vai aparecer.

Questão: o alinhamento ocorre sempre?

A cada 25.000 anos, no momento de grandes mudanças.

Questão: uma pessoa de nome Miguel deve, pedir, mais, a proteção de Miguel?

Você pode pedir a proteção, simplesmente, à Luz ou aos enviados da Luz, quer eles se chamem Miguel, Uriel, Gabriel, os Hayoth Ha
Kodesh, os Arcanjos, os Serafins.
Quem você quiser, obviamente.

Questão: pode-se reencontrar parentes falecidos quando se passa ao outro lado do véu?

Tudo é possível, se eles não reencarnaram.
Mas se você reencontra membros de sua família é que há, ainda, apegos aos membros de sua família.
Mas, então, o que se tornam aqueles que foram sua família em outra vida?
Não é tão simples assim.

A família é por classe de almas, por níveis espirituais, ela não está nos apegos criados pela hereditariedade.
A hereditariedade e os laços que vocês estabeleceram conscientemente, através dos laços do casamento, através da descendência
são laços que são ligados ao DNA e ao fato de reencontrar ressonâncias cármicas que não têm mais lugar, de modo algum, na nova
dimensão.



As regras não são mais, de modo algum, as mesmas.
Então, reencontrar alguém de terceira dimensão do outro lado desse véu, sim.
Vocês reencontram os seres que são queridos, como se diz, e que partiram antes de vocês.
Mas, na quinta dimensão, não é mais, de modo algum, o caso.
As identidades que vocês conheceram como laços familiares, hereditários não existem, absolutamente, mais.

Questão: como encontrar a paz interior?

É simples, cara amiga: olhando no interior, mas não no exterior.
É preciso abrir a porta antes de poder olhar no interior.
Abrir a porta é aceitar dar o salto, ainda que apenas um tempo extremamente curto, para o desconhecido.

Então, o desconhecido dá muito medo ao humano.
Mas é preciso abrir a porta.
Entretanto, eu não posso fazer o caminho em seu lugar.
O mais difícil é abrir a porta e voltar o olhar e ousar olhar.
Já, um bom golpe de martelo na cabeça.

Há, ao nível dos casulos de Luz, uma dificuldade para encontrar a serenidade mental, a serenidade emocional.
Obviamente, quando se viveu em seus marasmos emocionais tanto e tanto tempo, o mental não vai soltar assim, é por isso que eu falei
de golpe de martelo.
O mental vai dizer «para que abrir a porta?», porque ele sabe que, se abre a porta, ele está frito.

Portanto, há estratégias de sobrevida que são levadas a efeito ao nível do cérebro, ao nível do mental, para impedi-los de abrir a porta.
E, mesmo aqueles que abriram a porta e viram a Luz, anos após o mental diz «será que isso é verdade?».

Então, é um processo dinâmico.
É preciso frequentar seres que já despertaram essa dimensão, porque eles vão ajudá-los a voltar-se para o interior.

Não é uma diligência, uma terapia, um acompanhamento no sentido em que vocês entendem, mas uma irradiação.
Então, isso pode ser ir ver um guru no outro extremo do planeta ou, simplesmente, perto de você, porque os gurus, há deles em todas
as portas (eu entendo seres despertos), frequentá-los, estar em contato vibratório com eles, estar no orbe deles para sentir a Luz
interior e dar-lhes a força para abrir a porta.
Porque vocês não encontrarão a força onde vocês têm resistências, ou seja, no mental e na emoção.
Eles não lhes são de qualquer utilidade.
Eles estão aí, ao contrário, para vigiar que vocês não abram, sobretudo, a porta.
Então, nesse caso, é preciso encontrar alguém que esteja despertado, que tenha feito fundir o mental e as emoções, através da
realidade da própria Luz.
E, pouco a pouco, a radiação vai impedir seu mental e sua emoção de impedir abrir a porta.

Questão: você fala de Luz, mas não de Amor?

O Amor é a tradução da Luz.
Muitos seres humanos falam de amor, mas nada compreendem do Amor.
O amor, ao nível humano, é uma chantagem.
O amor é uma posse.
O Amor, no sentido espiritual, é Luz.

Aí está porque eu prefiro falar de Luz.
Se você emprega a palavra amor, seu intelectual, suas emoções vão servir-se disso para desviá-lo.
Se eu lhes digo encontrar o amor ao invés da Luz, é, já, distorcido por seu mental e, aí, seu mental vai aceitar, porque o amor sabe o
que sabe, vejamos.
É a posse, é a malícia, é o desejo, é a dualidade.
O mental transforma o conceito de amor em posse.
Em contrapartida, se eu falo de Luz ao mental, aí, ele sabe que pode ter medo, mas é a mesma coisa, é claro.

Questão: a dualidade é ilustrada pela oposição consciente/inconsciente?

Vocês podem empregar essa imagem.
Enquanto houver zonas inconscientes, vocês não estarão, totalmente, conscientes, mesmo se o inconsciente seja uma invenção.
Mas é uma visão do espírito bastante interessante.
O inconsciente não existe, são, simplesmente, as partes que vocês não quiseram pôr no consciente, de maneira inconsciente, vocês
me dirão.
O inconsciente corresponde às zonas de sombra.

Questão: o inconsciente conhece nosso caminho espiritual?

Não.
Só o supraconsciente conhece-o.
Não confunda o supraconsciente e o inconsciente.
É uma visão psicológica, psicanalítica, psicossintética, mas que não corresponde à realidade.

Questão: se o inconsciente fala a nós, seria nossa zona de sombra?

Não.
Isso significa que não é o inconsciente que lhe fala, é o supraconsciente.
Como o inconsciente faz para falar-lhe, uma vez que ele faz de tudo para permanecer inconsciente?
Se você tem consciência do inconsciente, ele não se chama mais o inconsciente.

Questão: Cristo pode reencarnar?



Parece-me que Cristo disse que, tal como Ele partiu, Ele voltará, ou seja, sobre as nuvens e, certamente, não em encarnação.
Foi Ele mesmo que o disse a São João.

Caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção, todo o meu amor luminoso.
Espero tê-los ajudado, ainda que pouco, a progredir em sua abertura de porta, ter colocado um pouco de óleo nas dobradiças.

Eu lhes digo até um desses dias.
Todo o meu amor acompanha-os.
Até breve.
______________________
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/.
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Saudações a vocês, caros irmãos e irmãs de Luz.
Meu nome importa pouco.
Saibam, simplesmente, que eu venho, muito frequentemente, para, digamos, acompanhar, curar, permitir ao homem entrar em
processos de saúde total, de cura total.
Eu participo, ativamente, da emergência da civilização do amor, da civilização da cura.
Eu venho, também, como vocês talvez saibam, supervisionar os diferentes seres de Luz que vêm fazer irrupção em sua realidade para
tratar e curar seus corpos sutis, seus corpos físicos.

Eu venho, hoje, através de minhas palavras, para aportar a palavra, a vibração que é capaz de facilitar-lhes a tarefa, de liberar-se de
seus apegos, de seus condicionamentos, dos freios que os impedem de aceder ao que vocês são, ou seja, seres de Luz em evolução.

Ei espero, através das palavras, das vibrações de palavras, aportar a cada um de vocês um apaziguamento, uma forma de cura, de
saúde, de elevação, também, porque não pode haver saúde sem elevação.
Se a saúde é obtida sem elevação há, necessariamente, translação e não cura.

Meu objetivo é o de insuflar um pouco de Luz, um pouco de amor em sua divindade, revelá-los à sua divindade, revelá-los ao que vocês
são.
Eu espero ser um catalisador eficaz em seu caminho.

Assim, vou permitir-lhes questionar sobre vocês mesmos.
Então, nós podemos começar agora.

Questão: como lutar contra as emoções?

Há um período em que, quando processos novos energéticos, de consciência, vibratórios manifestam-se, em que há uma exarcebação
da sensibilidade e da emotividade, é uma etapa, certamente, penosa, mas que faz parte do processo de integração do novo.
Tudo ser humano que descobre a Luz, a realidade de outras dimensões não pode ignorar o aumento temporário dessa sensibilidade e
dessa emotividade que faz parte do processo lógico, eu repito, de abertura.
Depois, essa sensibilidade não desaparece, mas manifesta-se de acordo com o querer da consciência, unicamente, e não
incisivamente, como é o caso, atualmente.
Convém, portanto, deixar as coisas evoluírem.

Questão: como superar o medo de não «voltar» em experiências fora do corpo?

A única coisa a compreender, ao nível de experiências fora do corpo, é que não pode haver medo de não reincorporar porque, assim
que você tem medo, o que acontece?
Você reincorpora.
O problema é o de eliminar o medo, porque você reincorpora, sempre.
Para reincorporar, basta ter medo, é tão simples assim.
O problema é ter consciência de suprimir o medo, e o mínimo medo que sobrevier provocará o retorno.
Portanto, o problema a tratar é inverso, é uma equação inversa.

Questão: qual é a diferença entre mediunidade e dom de dupla visão [clarividência]?

A dupla visão é ligada a ver o que está além de capacidades normais do olho no ambiente no qual você vive.
A mediunidade é uma capacidade para ver, não outras coisas, mas outros tempos, outras evoluções nessa dimensão.

Questão: por que algumas doenças são resistentes?

É preciso compreender que, nesse nível, a doença é, também, algo que faz parte de si e que se tem dificuldade para abandonar.
Não que não se queira curar, mas isso faz parte, de algum modo, de estruturas físicas e sutis que são as nossas.
Então, convém aceitar, ritualmente, que essa doença seja algo que deve desaparecer.
Isso não quer dizer lutar contra a doença, isso não quer dizer negar a doença.
Isso quer dizer aceitar fazer a escolha consciente de que essa doença não nos pertence mais.
É colocar um ato de consciência que afirma a integridade física, psíquica e sutil de tudo o que constitui nosso ser em encarnação.
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É um ato a colocar.

Se quiserem, caros seres de Luz, vou transmitir-lhes, ao nível vibratório, a energia com a qual eu me exprimo ao nível do coração.
Nada de especial vocês têm a fazer, a não ser aceitar essa vibração que vai chegar.
Eu lhes aporto, já, todo o meu amor, toda a Luz, toda a minha bênção e toda a minha fraternidade.
Sejam abençoados, filhos da Unidade.
______________________
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/


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/.
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Bem-vindos a vocês, irmãos e irmãs em Cristo.
Assim, irmãos e irmãs em Cristo, estou entre vocês para fazer um pedaço de caminho juntos.
Então, avancemos, se quiserem, e dirijamo-nos para algo que é chamado de Luz, juntos.

Como vocês sabem, minhas intervenções, há algumas dezenas de anos, são, sobretudo, em relação com a supressão de obstáculos
que os impedem de ir para a Luz.
Alguns desses obstáculos, não todos, portam o nome de doença.
Obviamente, eu respondo na medida de minhas possibilidades de diagnóstico no plano da Luz.
Obviamente, minha intervenção não se limita à supressão de obstáculos para a luz, chamada doença.

Questão: como se manifesta o despertar?

O despertar é algo que faz parte de experiências que inúmeros seres humanos vão viver.
Mas o despertar feito, é preciso continuar a aceitar a energia de despertar.
As portas dos chacras não voltam a fechar-se, as aberturas de consciência estão aí, mas, quando há tensão entre as forças de
despertar e forças materiais, o corpo vai traduzir, à sua maneira, os equilíbrios.

A energia de despertar deve fazê-los mudar de rumo, necessariamente, no que vocês são.
Eu não falo de atividades, de marido, de mulher, de filho ou de lugar, mas no que vocês são.
O despertar provoca o ajuste, o alinhamento, a Verdade.
Vocês não podem mais mentir para si mesmos ou para os outros.
Se vocês mentem para si mesmos, é o corpo que vai sofrer, e chamá-los à ordem.

O despertar é um momento bem preciso na vida de um indivíduo, mas é a primeira etapa, não é a última.

Então, o papel rápido que eu devo ter é um processo de despertar ainda mais importante do que ocorreu até o presente, seja por
Mestres, instrutores, mas despertar o número o mais importante de pessoas sobre o planeta.
O despertar é apenas o início do caminho, mas as coisas são assim feitas, nesse fim de ciclo, para que o despertar seja seguido muito
rapidamente, para aquele que aceita, pela transfiguração e pela ascensão, enquanto podia haver processo de despertar sem a
ascensão.

Como dizia nosso Mestre, de todos: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».
Por quê?
Aquele que é chamado é aquele que recebe o despertar, mas é preciso, ainda, ir até o fim do caminho.

Tudo é questão de escolha.
Tudo é questão de decisão.
É importante, para fazer escolhas, saber, já, o que é a Luz.
É porque o despertar deve ser provocado junto ao maior número de seres humanos para serem capazes, no momento vindo, de fazer a
escolha da ascensão, se essa é, verdadeiramente, a escolha.

Portanto, é preciso despertar, agora, o maior número de massas de almas.
Vocês têm, devido à configuração astral, a capacidade de ir do despertar à ascensão de maneira instantânea e, no entanto, muito
poucos o fazem porque, de um lado, eles não pensam que isso seja algo de possível e, de outro lado, ver a Luz e transformar sua vida
em Luz necessita, por vezes, de mudanças abruptas e difíceis, nas quais o medo pode intervir.
Mas, devido à aproximação de alguns tipos de eventos, é muito mais fácil, doravante, passar do despertar à ascensão.

Aí está o que nós lhes propomos para o ano que vem.

Questão: qual é o medo o mais fundamental, em relação a esse despertar?

O mesmo, junto a todo ser humano, o medo primário de perder a identidade, e ele é onipresente.

Questão: como superá-lo?
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Não é algo que se possa fazer através de palavras, não é algo que se possa fazer através da energia, não é algo que se possa fazer
através de atitudes.
Isso não se pode fazer do exterior, mas a chance que vocês têm é que o despertar e a ascensão são dois processos energéticos que,
hoje, estão quase no ponto de realinhar-se e, portanto, é facilitado porque, se o despertar chega de maneira imprevista, a consciência
não tem tempo de experimentar o medo para ir para a ascensão.

Aí está porque os tempos reduzidos de que falava Cristo são aqueles que vocês vivem nesse momento, nos quais tudo é possível.
Quem diz despertar diz possibilidade maior de ascensão, ao mesmo tempo.
Quanto àqueles que viveram o despertar há algum tempo, ou mesmo alguns anos, ou mesmo algumas dezenas de anos, para eles, é
mais difícil porque, se eles não realizaram a ascensão durante o despertar, durante esse tempo, eles construíram estratégias,
resistências conscientes à perda da identidade.

Aí está porque haverá muitos chamados e poucos escolhidos.
E aí está porque, também, os últimos serão os primeiros, porque eles não terão o tempo de construir essas resistências.

Questão: quais são essas resistências?

São processos que visam a preservação da identidade do ego, apesar do processo de despertar.
Será a adesão a rituais, alimentos, compulsões, atrações para livros ao invés de para a consciência, diretamente.
Todo um monte de estratégias que faz com que o ser que tenha vivido o despertar vá construir estratégias que vão permitir-se
encontrar-se em fase direta com a perda de identidade.

É uma etapa completamente indispensável para a ascensão.
O que quer dizer que, quanto mais vocês retardam o tempo entre o despertar e a ascensão, em termos de meses ou de anos, mais
vocês se encontrarão confrontados, no momento da decisão final, a obstáculos que terão, por vezes, muita dificuldade a superar.
A chance que vocês têm, eu repito, é que as energias de despertar são muito próximas das energias da ascensão.
E, quanto mais vocês fizerem viver o despertar, através de minha presença, mesmo junto a alguém que já tenha vivido a energia do
despertar, mais haverá a possibilidade de ascensão, porque o mental e as resistências, naquele momento, poderão ser contornados e
apagados.

Questão: qual diferença você faz entre despertar e realização?

O despertar é a recepção à Luz, saber que a Luz existe, que a Luz é Amor, que a Luz é o objetivo.
A ascensão é uma etapa ulterior, mesmo se seja muito próxima, conjunta, hoje.
É uma etapa que vai conduzir à dissolução do ego.
É a pequena morte, é o renascimento ao estado de Divino.
É a transcendência pura.
Aí está a diferença entre despertar e realização ou ascensão.

Questão: a dissolução do ego corresponde à integração no Bramah?

Esse é um contexto e um conceito perfeitamente sobreponível.

Então, eu posso propor-lhes, antes de partir, entrar nas energias de despertar, de recepção da Luz, antes de deixá-los.
Então, eu lhes apresento todo o meu amor em Cristo.
Estejam certos de que estamos sempre aí, todas as dimensões acima de vocês estão, mais do que nunca, presentes com vocês, cada
vez mais.
O que eu lhes proponho, agora, é acolher essa energia do despertar ao nível da cabeça e fazê-la descer ao seu coração.

Eu lhes digo, agora e já, paz em seu caminho.
Todo o meu amor acompanha-os e o amor do Cristo, antes de tudo.
______________________
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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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los esta noite, para a maior parte de vocês que têm vindo numerosas
vezes.
Então, antes de deixar-lhes a palavra, eu tenho a dizer coisas que são importantes para o período que vocês todos vivem e que vão
viver, aí, agora.
É extremamente importante compreender que inúmeras transformações, como vocês já sentiram em si mesmos, estão a caminho, quer
vocês vivam de uma maneira ou de outra, todos, cada um.

É preciso, efetivamente, compreender que essas transformações põem-nos em face de situações, por vezes, delicadas.
Eu quero dizer, com isso, que vocês não estão mais no período em que deviam escolher entre um caminho e outro.
Isso já foi feito.
Se vocês estão aí, é que escolheram ir ao sentido da Luz.

Então, obviamente, é preciso compreender que, quanto mais avançarem nos dias, nas semanas e nos meses que vêm, mais irão
entrar em algo que vai demandar-lhes um maior alinhamento, um maior recentramento e que vai confrontá-los.
Vocês entram, efetivamente, em um período de confrontação.
Confrontação entre suas aspirações interiores, do que querem fazer e tornar-se e onde devem ir, em função do que lhes dita sua
consciência e a abertura dessa consciência.

Mas não se esqueçam de que, no exterior, o mundo não está, ainda, aberto, mesmo se ele se transforme.
Então, vocês serão confrontados a outras visões do mundo, outras aberturas em relação ao confinamento.
Vocês estão no período difícil, em que tudo o que está em face de vocês mostra-lhes uma oposição maior ou menor em relação ao seu
esquema de consciência e de espiritualidade no qual vocês se engajam.
Isso é extremamente importante a compreender: tudo será extremamente confrontante.
Isso faz parte, se querem, de sua consciência que está aberta a outras realidades, mais ou menos grandemente, eu diria, e, também,
ao que vocês serão confrontados nos meses que vêm.

Talvez, alguns de vocês já vivam isso há algum tempo, ou seja, há a visão interior que se confronta à visão exterior.
O importante é permanecer, é claro, em sua visão interior e sua percepção interior, e não no que lhes mostra o mundo.

Obviamente, as visões de harmonia, de Luz que vocês podem ter no interior de si, seus esquemas para a Luz encontram-se
confrontados aos esquemas da Sombra, que regam e irrigam essa vida, de momento.
É extremamente importante compreender isso, porque essa confrontação irá, por vezes, a níveis extremamente violentos.

Então, em relação a isso e ao que vou dizer-lhes, partilharei o tempo em meu canal com outro ser de grande Luz, que é mais
específico, e vai dar-lhes práticas, exercícios, se querem, que serão capazes de facilitar-lhes esse alinhamento interior em relação a
essa confrontação que vem à sua frente e que vocês vão viver em períodos penosos, quando enfrentam o mundo exterior (ndr: SILO).

Seria ilusório crer que, qualquer que seja a Luz da qual você seja portador, essa Luz vai bastar para mudar o mundo.
Obviamente, o mundo vai mudar, a partir do momento em que os portadores de Luz sejam suficientemente numerosos, enquanto, antes
dessa fase, todo portador de um novo ensinamento, de novas mensagens e de uma nova Luz será confrontado àqueles que recusam
essa nova visão, de maneira consciente, de maneira legal, de maneira afetiva, profissional e, isso, em todos os setores da vida.

Então, convém, cada vez mais, afirmar o que vocês são e minimizar, de algum modo, a influência dessas confrontações em suas
certezas de alma.
Então, a partir desse preâmbulo, eu lhes deixo, agora, caros amigos, a palavra, para exprimir o que vocês têm vontade de perguntar.

Recebam o meu amor, como sempre, mas eu creio que a palavra chave é essa noção de confrontação.
A Luz desvenda certo número de zonas obscuras e, dessas zonas obscuras que são reveladas, manifesta-se uma confrontação.

Questão: a cremação coloca problema para a evolução?

Vocês sabem, os problemas em relação à evolução não existem.
No momento da morte, tudo é função de seu estado e nível de consciência.
Há, no momento de deixar esse corpo, uma crença no após vida?
Há uma crença na Luz?
Há uma experiência de Luz ou a personalidade está muito presa a essa vertente da vida?

Então, obviamente, quer vocês estejam em uma pequena caixa sob a terra ou partiram em cinzas, a diferença é muito pouco
importante.
Em contrapartida, o importante situa-se ao nível da abertura de consciência que precede a morte.
Então, alguns dirão, talvez, que, quando se está muito apegado a um corpo, tem-se a possibilidade de ir ao caixão.
Em contrapartida, quando restam apenas cinzas, bem, é difícil ir ao caixão.
Mas essa é uma visão teórica porque, obviamente, quando vocês são confrontados à morte, quaisquer que sejam suas crenças, vocês
são cercados de outras realidades, quer vocês neguem ou não, é claro.
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Mas essa realidade vai, pouco a pouco, invadir seu campo de consciência, em todo caso, uma vez que a consciência global da
humanidade é, de qualquer forma, quer se queira ou não, apesar da época de confrontação (a época de recusa da Luz, para aqueles
que vocês veem ao seu redor), entretanto, a abertura está aí.
Porque, para recusar algo, é preciso, efetivamente, saber que ele já está aí, caso contrário, vocês não se opõem.
A oposição vem da própria presença da Luz.

Então, em relação a essa cremação ou ser enterrado, há muito pouca diferença, hoje, para vocês.
Em contrapartida, para a Terra, obviamente, é preferível menos deixar possíveis marcas etéreas e astrais.
Portanto, a cremação é um método que é um melhor caminho, sobretudo para os anos a vir.

Questão: a «decadência» à qual assistimos pode, ainda, ser pior?

Mas vocês estão apenas no início!
A decadência irá acentuando-se.
Quanto mais a Luz e a vibração do que chamamos, todos, agora, a quinta vibração aumentar, mais as zonas de Sombra fazem entrar
em resistência.

Lembrem-se de que a inovação e as coisas novas não são coisas que se estabeleçam natural e serenamente.
Há, sempre, forças de oposição ou forças de resistências.
Então, obviamente, a decadência dos mundos é, também, esse combate que vocês têm a abandonar no interior de si.

Há, sempre, mesmo se vocês façam a escolha da Luz e a escolha de fenômenos ditos ascensionais de quinta dimensão, até o último
minuto, partes de pressões e de resistências, no interior de cada ser humano encarnado.
Porque, estando encarnados, se vocês estão, ainda, aí, comigo, a trocar, com esse corpo, é que vocês estão, ainda, na terceira
dimensão, mesmo se tenham a possibilidade de funcionar na quinta dimensão.

O vai-e-vem entre esses períodos de terceira e de quinta cria as confrontações e essa impressão de degeneração ou de decadência
que vocês observam todos os dias.

Questão: qual diferença entre ascensionar à quinta dimensão com ou sem o corpo físico?

Eu diria que a resposta está no próprio enunciado da questão.
Passar à ascensão sem o corpo, isso quer dizer que o corpo de terceira dimensão foi, de maneira deliberada ou forçada, abandonado.
Há acesso à quinta dimensão, a um éter.
Há processo de acesso a um éter, como uma desencarnação, como um processo de morte, mas sem interrupção da consciência, que
permanecerá, não mais em uma esfera astral, mas em uma esfera causal, ou seja, ligada à quinta dimensão.

Em contrapartida, a subida vibratória com o corpo necessita de uma preparação importante ao nível do DNA, ao nível eletrônico celular,
ao nível de todo o metabolismo celular.
A finalidade, a longo prazo, é a mesma.
Mas, obviamente, subir com o corpo é fazer participar o corpo físico da quinta dimensão.
Subir sem o corpo é não poder fazer ascensionar o corpo.
E morrer para a terceira dimensão sem aceder à quinta dimensão é, também, outra via possível, ou seja, a repetição, se querem,
recomeçar um novo ciclo de cinquenta e dois mil anos com os jogos da reencarnação na terceira dimensão.

Questão: qual é a diferença entre espaço astral e espaço causal?

O espaço astral é o que acontece desde sempre, no que vocês conhecem em sua infância, em suas vidas passadas, nesse ciclo de
encarnação, exceto para os grandes Mestres que já constituíram o que se chama o corpo causal (eles escapam da reencarnação e
acedem, no momento da morte, para além da esfera causal).
Isso era para o antigo tempo.

A maior parte dos seres humanos permanecia em uma esfera etérea, que é o período de quarenta dias e, depois, acedia à trama
astral, na qual eram confrontados às próprias construções emocionais, aos próprios apegos, na qual deviam purificar alguns
traumatismos vividos ao nível emocional e mental durante a precedente vida em encarnação.

Uma vez que esse corpo astral fosse purificado, pacificado, havia vários subplanos no corpo astral e, naquele momento, havia
reencarnação.
A diferença, hoje, é que lhes é possível, com ou sem o corpo, aceder, de maneira individual, mas, em breve, coletiva, a essa quinta
dimensão, que é o mundo de emanações ditas causais, que é outro plano vibratório.

Então, os casos são em número de três.
Ou você morre quando deve morrer, é claro, na terceira, e não purificou, suficientemente, certo número de corpos, certo número de
níveis de consciência e é obrigado a recomeçar um novo ciclo.
É preciso saber que esses ciclos de terceira dimensão, vocês os vivem, já, há mais de cinquenta e dois mil anos, mas alguns já estão
em seu segundo, ou mesmo terceiro, ou mesmo quarto ciclo, ou mesmo primeiro.
Não há qualquer julgamento de valor em relação ao fato de recomeçar um ciclo.
É uma escolha pessoal, totalmente livre e, em seguida, as outras escolhas são aquelas que vocês definiram, ou seja, o acesso à quinta
dimensão, com a consciência sem o corpo ou com a consciência e o corpo de terceira dimensão que deve, ele também, mudar.
E a confrontação é ligada à interpenetração da dimensão que vocês conhecem e da nova dimensão que entra em encarnação.

Questão: é dito que a terceira dimensão foi decidida por Orionis, quando da criação de Atlântida, há cinquenta mil anos.
Em 23 de novembro de 2006, você havia dito que há seres que têm vários ciclos de encarnação...

Perfeitamente.
Mas quem lhes diz que vocês estavam todos aí?
Havia seres em outras dimensões, outras galáxias, humanoides, que aproveitaram desse fenômeno de terceira dimensão (ou seja, o
corpo do ego, o corpo astral, o corpo emocional, que se constituiu naquele momento) que acompanharam, portanto, esse ciclo.
Tanto aqueles a quem vocês chamam os Elohim ou os Deuses (tais como eles são descritos nos Upanishads, por exemplo), mas,
também, seres que já estavam encarnados sobre a Terra desde outro ciclo, com um corpo físico, mas sem corpo emocional.



Então, a cristalização, vamos dizer, do corpo emocional, é um processo evolutivo específico, que foi decidido pelos Senhores do
Carma, os Lipikas Cármicos, de que faz parte Orionis, naquele momento, e que decidiram adicionar um corpo de distanciamento, que
é o corpo de terceira dimensão que vocês experimentam, a maior parte, há cinquenta e dois mil anos.
Mas há, já, os que o experimentavam anteriormente, em outras esferas.
Hoje, aqueles que vão decidir refazer um novo ciclo, eles o farão, mas não sobre esta Terra, em outro espaço e em outro modo de vida.
Portanto, vocês podem estar no primeiro, segundo, terceiro ciclo, ou mesmo mais, no corpo físico, com ou sem o corpo emocional.

Questão: em qual dimensão encontra-se o ciclo precedente e qual tipo de experiência podia-se ali fazer?

A experiência é múltipla.
Sobre a Terra, isso correspondia, primeiro, a uma raça preliminar, que se chamavam os Akhab, uma raça que já estava presente sobre
a Terra, bem antes do que a história diz do homo Néanderthal e do homo... o outro.

Então, essas raças, é o que se encontrou como vestígios históricos, mas não se esqueçam de que a Terra viveu cataclismas
importantes, que sobrevêm quando de ciclos.
Esses ciclos podem sobrepor-se à evolução ou ser totalmente independentes dela.
Durante esse ciclo de cinquenta e dois mil anos, o último ciclo situa-se entre doze mil, dez mil antes de Jesus Cristo, que foi um
cataclisma importante, que deixou traços sobre a Terra, tanto ao nível das camadas sedimentares como das camadas de gelo que
vocês chamam, hoje, os polos.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que há duas evoluções que se podem fazer, de maneira sincrônica, ao nível da Terra,
mas, também, ao nível dos povos encarnados sobre a Terra.
Então, antes desse período dos Akhab (que se estende entre cinquenta mil e cem mil antes de Jesus Cristo), havia, anteriormente, um
reino intermediário, com escalas de tempos diferentes, entre menos trezentos mil e, diríamos, grosso modo, menos cem mil antes de
Jesus Cristo.
Era o que se chama o reino dos gigantes.
Entre esses gigantes havia seres chamados Deuses, e havia, também, seres humanos que ainda não tinham um corpo encarnado.
Eles vinham, ainda, de uma civilização anterior, que se chamou a Hiperbórea ou a Lemúria (e não Um), que eram portadores de uma
consciência coletiva, instintiva, mas sem embriões da individualização da alma, como vocês tiveram com o influxo Oriônico, o influxo
dos Lipikas Cármicos (como vocês tiveram cinquenta e dois mil anos antes de Jesus Cristo).

É muito complexo, porque inúmeras almas têm histórias diferentes.
Algumas jogam o jogo da encarnação há cinquenta mil anos.
Outras fazem parte de outros ciclos e encarnam-se há pouco tempo, que alguns chamaram de crianças índigo, crianças cristal, que não
conheceram os ciclos de encarnação de maneira extensiva, há cinquenta mil anos.
O que faz com que, hoje, haja almas extremamente diferentes na superfície da Terra.
Há seres que estão prontos para ascensionar com o corpo.
Há seres que estão prontos pra ascensionar sem o corpo.
Há Mestres espirituais que se ignoram.
Há seres que tiveram muito poucas encarnações e que ainda estão em formas involutivas, por exemplo, os reptilianos, que não
terminaram seu processo de afastamento da Luz.
E há outros seres, ainda.
Tudo isso está intimamente misturado, o que explica as forças e as tensões que há, atualmente, que vocês chamam, aqui, para alguns,
a decadência.
Tudo isso está misturado em um processo iniciático maior.

Questão: esse período de confrontação de que você fala vai durar quanto tempo?

Então, é preciso compreender que vocês entraram, desde 2005, em sete anos extremamente importantes.
2005, 2006, esse foi o ano das escolhas.
Será que eu faço a escolha de continuar meu caminho na matéria?
Ou seja, não ascensionar?
Ainda uma vez, a alma tinha a escolha total de experimentar, e experimentar ainda, o mundo da encarnação.
São, por exemplo, os seres que vão trabalhar, de maneira extensiva, nos paradigmas da terceira dimensão, mas alhures, contudo,
permanecendo na terceira dimensão.

É nova agricultura, novos paradigmas de consciência, mas, sempre, na terceira dimensão, para tentar germinar, de algum modo, uma
nova humanidade, menos poluída por raças que estão em fase involutiva, como os reptilianos.
Em 2007 vocês começaram a entrar na confrontação, nas resistências, vocês fizeram as escolhas e, quaisquer que sejam essas
escolhas, há resistências.
Ponham-se no lugar daqueles que decidiram permanecer na terceira e que veem essa Luz chegar.
Eles são contra, é claro.
Eles querem continuar a experimentar a nova cultura, a nova geobiologia, a nova medicina.
Eles querem continuar a elaborar esquemas, mas na terceira dimensão, e eles não aceitam, absolutamente, os discursos da Luz, os
discursos de alguns canais, os discursos de 2012.
Eles recusam isso com força porque, naturalmente, seu campo de consciência não pode aceirar isso como uma verdade, uma vez que
eles estão em outra verdade.

Então, paralelamente a isso, o ano 2007 é um ano de tensões.
2008 é o ano de tensões máximas, nas quais os atritos, as oposições entre as diferentes vias evolutivas vão fazer-se cada vez mais
dolorosas para uns e para os outros.

Lembrem-se de que seu irmão, que escolheu a terceira dimensão, ele sofre, também, por ver que a terceira dimensão está evoluindo
para seu desaparecimento, em todo caso, nesses mundos, mesmo se ela deva continuar alhures, mas ele gostaria de continuar sobre
esta Terra, o que não é possível, é claro.

Então, o ano 2008 é o ano da confrontação maior entre as forças de evolução na quinta dimensão, as forças de evolução para
permanecer na terceira dimensão e as forças de involução que querem ir para mais materialidade, mais fossilização, ainda, e que
negam toda a potencialidade de evolução, de momento.
São essas três correntes que sempre existiram que, de momento, enfrentam-se, de maneira absoluta e até extremista.
Então, isso foi resumido pelas forças Crísticas, as forças Arimanianas e as forças Luciferianas.



As forças Luciferianas não querem a quinta dimensão.
As forças Ariamanianas querem afundar-se, ainda mais, na segunda dimensão, e as forças Crísticas querem ir á quinta dimensão, com
ou sem o corpo.

Questão: tudo o que é ecologia é, de qualquer forma, útil?

Nem útil, nem inútil.
Eu repito, isso vai depender do que vocês decidiram.
Vocês não podem impedir aqueles que querem um mundo melhor na terceira de pensar nisso, é claro.
É o caminho de vida deles.
E essa emergência, hoje, que há para uma nova consciência planetária, ecológica, ao nível saúde, alimentação, é necessária e não
criticável.
Em contrapartida, é a vocês que cabe saber, no interior de si mesmos, qual é o combate que vocês querem efetuar, porque vocês não
podem efetuar os três combates, ou dois combates.

Eu vejo muito bem o sentido da questão, porque vocês vão dizer «não há contradição entre buscar a ascensão e procurar melhorar a
Terra».
E sim, se há uma diferença essencial porque, se vocês se voltam para a melhoria da Terra (o que não quer dizer que seja preciso
comer não importa o quê, eu não disse isso), mas se vocês investem sua consciência na emergência de novos paradigmas, na
emergência de novos campos de consciência na terceira dimensão, é tempo que vocês não consagram à sua ascensão.
Portanto, são escolhas a fazer porque, obviamente, nos dois últimos anos, a maior parte dos seres humanos pensou que ia poder
desenvolver uma melhor Terra e suprimir os pesticidas e a doença.
Suprimir coisas que eram contrárias à Luz, ligadas às evoluções na terceira dimensão.

Mas, hoje, vocês se dão conta de que não podem fazer os dois.
Ou sua consciência está completamente investida nos processos de purificação do planeta, vocês pensam que é preciso comer bio,
que é preciso lutar contra o aquecimento climático (que não existe, aliás, vocês entram em uma era glacial, ao nível da terceira
dimensão), ou vocês portam sua consciência nas condições de vida da terceira, ou portam-na em sua consciência, independentemente
do caminho sobre a Terra.

Qual é sua prioridade?
Ela não pode ser os dois porque, se vocês portam sua prioridade no desenvolvimento da consciência, com ou sem o corpo (é melhor
com o corpo, é claro), vocês vão portar seu trabalho na interioridade, no desapego, na evolução da vibração de sua alma sem, contudo,
investir sua energia e suas vibrações na melhoria das condições de vida.

Hoje, e nos dias que vêm, nas semanas que vêm, vocês vão aperceber-se de que esses dois combates são dois combates diferentes,
que não são opostos, é claro, mas são dois combates diferentes.
E o terceiro combate é o combate de quem se prende às aquisições        e que não querem ouvir falar da novidade.
Mas essas tensões, vocês vão vivê-las no interior de si, porque vão colocar-se a questão: «é melhor que eu me invista, eu,
pessoalmente, ou é melhor que eu me invista em um combate humanitário, ecológico, econômico?».
É a vocês que pertence a decisão.
Não há um que seja melhor do que o outro.
São, simplesmente, dois caminhos diferentes.

Cabe a vocês definir as prioridades, ao mesmo tempo sabendo que as tensões vão fazer-se cada vez mais importantes porque, a um
dado momento, vocês vão aperceber-se de que seu modo de funcionamento vai tornar-se profundamente diferente.
Vocês não vão poder suportar a cidade, o automóvel.
Vocês vão deslocar-se a pé, de bicicleta.
Vocês não vão suportar as ondas elétricas, não vão mais suportar os celulares, por exemplo, e outras coisas de terceira dimensão.

Então, o que é que vocês vão fazer em relação à sua consciência?
Vocês não vão mais suportar algumas tensões afetivas, profissionais.
Vocês vão dizer: «é preciso comer», «é preciso nutrir-se», «é preciso alojar-se em algum lugar».
Mas é uma escolha crucial, porque a evolução, até agora, podia fazer-se com certa segurança (afetiva, material, econômica, social).
Bem, as tensões vão fazer-se de forma que será necessário, também, nesse nível, fazer escolhas.
E, por vezes, as escolhas podem ser extremamente dolorosas, mas é o processo normal de evoluções de consciência.

Se vocês se sentem mais à vontade na elaboração de novos paradigmas na terceira dimensão, então, façam isso.
Se vocês se sentem mais à vontade para ir para uma liberação de contingências da terceira dimensão, então, façam-no.
É um problema de escolha não mais entre a Sombra e a Luz, mas na manifestação da Luz.
É bem evidente que, para sua alma, é diferente ir para a melhoria da terceira dimensão ou ir para a terceira que transmuta para a
quinta.
Mas vocês mesmos apercebem-se de que, nas semanas que vêm, isso não é mais possível, enquanto era, ainda, possível nos dois
anos precedentes, ou seja, vocês podiam ir, ao mesmo tempo, evoluir para um caminho de transcendência, ao mesmo tempo estando,
ainda, implicado, de maneira formal, em esquemas antigos.
Mas isso não é mais possível, e será cada vez menos possível.

Questão: mas se se deseja ascensionar com o corpo, não é preferível prepará-lo saudavelmente?

Se vocês passam seu tempo a dirigir sua consciência sobre o que vocês vão comer, é extremamente importante, mas o que é mais
importante é o modo pelo qual vocês vão comer.
Obviamente que é preferível, se vocês têm as possibilidades financeiras, comer bio, comer saudavelmente, é evidente.
Eu não volto, absolutamente, nisso.
Mas, se toda sua consciência é focalizada no que vocês comem, no que leem, no que olham, vocês se esquecem de seu interior.

Em contrapartida, se vocês desenvolvem sua Luz interior, o que vai acontecer?
Sua percepção, sua intuição espiritual vai afinar-se e vocês mesmos vão saber.
E é aí que está a confrontação, porque ou seu mental lhes diz «é preciso comer isso, porque isso faz bem» ou «não se deve comer
isso, porque isso faz mal».
Esse é um ato de consciência puramente mental e não estendida.

Em contrapartida, a consciência expandida não vai mais, de modo algum, poder colocar-se a questão do que é bom ou não bom.



Em contrapartida, a consciência expandida não vai mais, de modo algum, poder colocar-se a questão do que é bom ou não bom.
Ela vai, de imediato, viver que um alimento está poluído, se ele entra no interior dela.
É um problema de ponto de vista.

Por exemplo, no desenvolvimento do que vocês chamam o bio, na Europa (e, ainda, na França, vocês estão atrasados nisso), há
pessoas que criaram ilhas de novas cidades, completamente ecológicas.
Mas essas pessoas não estão, contudo, prontas para ascensionar.
O que eu quero dizer com isso é que a ascensão não se define em relação a regras alimentares ou regras energéticas.
A ascensão define-se, antes de tudo, por um fenômeno de consciência pura e liberada do mental e das emoções.
É a facilidade, é uma etapa na qual vocês encontram sua Divindade interior, e o resto manifesta-se em acréscimo, após uma
confrontação, mas isso depende de onde vocês focalizam sua consciência.
Isso quer dizer que seria ilusório crer, porque vocês desenvolvem o desapego emocional ou desenvolvem um modo de vida
perfeitamente sadio, que isso bastará para ascensionar.

Em contrapartida, se vocês portam sua consciência, através de certo número de técnicas ou de exercícios espirituais, vão poder,
obviamente, orientar sua consciência muito mais facilmente para esse fenômeno de ascensão.
É aí que se situa a diferença entre preservar e perdurar na terceira ou aceder à quinta dimensão.

Questão: orientar a consciência e centrar-se no coração são da mesma ordem?

Então, há certo número de exercícios.
Se querem, eu não responderei a essa questão, porque creio que o colega que virá depois terá muito mais informações em relação ao
que ele faz sobre a Terra, através de diferentes canais, há cem anos, ao nível do corpo, ao nível da cura (ndr: canalização de SILO, de
22.10.07).
Quando eu falo de cura, não falo de curar uma doença, porque curar uma doença é um processo de terceira dimensão.
Em contrapartida, curar a consciência é um ato de quinta dimensão.

Curar o corpo e não a doença é um ato extremamente importante, mas não basta adotar regras de teor espiritual.
Obviamente, comer, em consciência, é importante, inclinar-se para o Sol pela manhã é importante, mas, hoje, é ainda mais importante
encontrar a unidade de sua consciência, e isso não se encontra nas manifestações exteriores, quaisquer que sejam.

Questão: poderia comentar «no começo era o Verbo»?

A frase está incompleta, há uma vírgula depois e a frase é: «no começo era o Verbo, e o Verbo estava junto ao Pai».
Essa é a frase completa.

Essa frase, seja na versão grega, latina ou hebraica (porque há uma tradução hebraica do apocalipse de São João, isso ninguém
sabe, com uma frase importante em hebraico, mas eu não me atrasarei nisso esta noite), isso não quer dizer que houvesse um
começo.
Em hebraico, «o começo» não quer dizer o início.
Isso quer dizer há um momento ou há uma centelha de consciência.

No começo era o Verbo, a vibração.
Antes que haja a matéria, há o Sopro, e isso é similar no antigo testamento, é a primeira frase em hebraico: há, primeiro, a
manifestação do Sopro e do Verbo criador.
O Verbo não é a palavra, é claro, é a vibração que será responsável por tudo isso.
É importante compreender que o Verbo criador estava junto ao Pai, ou seja, o Pai fez-se Verbo, antes de fazer-se carne.

Aí está o sentido dessa frase.
A vibração da quinta dimensão é a vibração dela porque, quando o Verbo é reencontrado, a frase de Jesus «levanta-te e anda» torna-
se operante, o que não é o caso hoje.
Jamais se viu muita gente dizer «levanta-te e anda» e devolver o andar a um paralítico, não é?

Questão: isso significa que haverá coabitação de pessoas que estariam na terceira e na quinta dimensão?

Isso significa que vocês se situam, de imediato, na perspectiva de estar na quinta, com uma terceira desaparecida.
A confrontação é de agora até o fim de 2008, e que pode ser algo de extremamente importante para cada um e para o conjunto do
planeta.
Depois, isso vai depender.

O processo de separação de terceira e quinta vai fazer-se ou em 2009, ou em 2012.
Isso vai depender, obviamente, de obtenção de diferentes movimentos energéticos e de consciência na escala coletiva.
Isso será para depois, mas o período de confrontação é, verdadeiramente, agora, em vocês e no seu exterior.
Isso é feito para permitir-lhes, através desse esforço que lhes é demandado, escolher, verdadeiramente, o que vocês querem e
estarem seguros disso porque, lembrem-se, apresentado assim, todo mundo diz «eu quero estar na quinta dimensão!».
Mas, enquanto vocês não são confrontados a apegos, vocês têm a impressão de estarem liberados, é claro.
Mas, quando os apegos finais põem-se em face de vocês, aí, não é tão simples porque, aí, ser-lhes-á demandado voltar-se para algo.
Ou vocês se voltam para o exterior, ou voltam-se, ainda mais, para a interioridade, e não há outra escolha para adquirir o que vocês
chamam a mestria.

Então, o período de confrontação é um período no qual a terceira e a quinta coexistem e vocês mesmos estão, ao mesmo tempo, na
terceira e, alguns, já, ao mesmo tempo, na quinta, mas vocês não deram o último passo para permanecer na terceira ou passar à
quinta.

Questão: poderia falar-nos de evoluções do DNA?

Eu já falei disso em novembro do ano passado, mas vou redizer algumas palavras.

Vocês têm um DNA de duas fitas, vocês podem ir até doze fitas.
Certo número de fitas é ativado nos planos etéreos, eles estão prontos para funcionar em um plano transubstancionado, ou seja, um
plano de matéria de quinta dimensão.
Porque, na quinta dimensão pode haver uma matéria, mas será uma estrutura muito mais vibrante do que o corpo que vocês habitam,



porque ela não será à base carbonada, mas à base de silício.

Então, o objetivo é, quando vocês se voltam ao interior, para sua alma, quando sobem em vibração com algumas técnicas, com alguns
exercícios, vocês vão favorecer o desenvolvimento de fitas ao nível etéreo, ou seja, ao nível dos cinco outros pares de DNA.

Vocês vão começar a iniciar uma revolução biológica na qual o carbono que constitui muito do esqueleto de seu corpo vai, pouco a
pouco, transformar-se em silício.
Vocês vão tornar-se um ser não analógico, como se diz, mas numérico, que funciona em diferentes níveis de informação, para preparar
a chegada da quinta dimensão.

Então, tudo isso está em curso, obviamente.
Ao nível etéreo, em contrapartida, as manifestações físicas da quinta dimensão estão em curso há quase vinte anos, para os mais
antigos seres humanos que ativaram o corpo de Luz com a ativação de alguns circuitos energéticos, a ativação de novos circuitos ao
nível do cérebro, mas, também, ao nível do coração.
É uma evolução fisiológica, biológica, energética, psicológica e espiritual que está em curso de desenvolvimento há mais de vinte
anos.

Questão: essas modificações de DNA explicam o desenvolvimento de alergias?

Então, a resposta é, ao mesmo tempo, sim e não.
Obviamente, há muito numerosos sintomas fisiológicos, físicos, energéticos, espirituais que se manifestam quando desse processo do
desenvolvimento do DNA.
Porque não é o desenvolvimento do DNA que é responsável desse processo, mas é a evolução da consciência que desencadeia esse
processo ao nível do DNA e, obviamente, há tensões para o corpo que está se transformando.

Mas há, também, um fenômeno que não é ligado à modificação do DNA porque, efetivamente, há, também, pessoas que são alérgicas
sem, contudo, preocupar-se com seu DNA espiritual, não é? E novos DNA e novos corpos.
Há uma saturação do conjunto do organismo físico com milhares de moléculas químicas que estão em contato com seus intestinos,
com seus pulmões, todas, obviamente, extremamente alérgicas e perigosas.
É preciso compreender que tudo o que vocês criam no exterior é o reflexo do interior, portanto, se vocês criaram pesticidas, é que
vocês tinham, em seu interior, também, a ideia de serem poluídos pelos pesticidas.

Vocês têm, também, na partida, a concepção de estarem poluídos pelos próprios agentes contra os quais lutavam os pesticidas.
Porque, se vocês não tivessem as bactérias em si, não há qualquer razão para que elas existam no exterior.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que os dois são possíveis.
A resposta é, ao mesmo tempo, sim e não.
Há um ressurgimento de alergias e de cânceres, também.
Os cânceres são ligados a diferentes fatores, mas, também, a fatores alimentares ou, de maneira mais geral, ambiental, porque vocês
criaram moléculas que cortaram da vida.
Quando eu digo «vocês» é toda a humanidade, é claro.
Mas isso se tornou possível porque vocês deixaram manifestar-se isso.
Obviamente, é um grande princípio de ressonância.
Se vocês têm coisas que acontecem que são contrárias à Luz, é porque elas já estavam no interior de vocês.

Questão: como superar essas problemáticas sem focalizar a consciência no corpo?

Vocês se encontram em um período no qual – lembrem-se da palavra-chave – vocês se encontram na tensão, nas coisas que resistem.
Por vezes, isso pode bastar para, por exemplo, mudar a alimentação, mudar o lugar de vida, desembaraçar-se de poluições elétricas e
magnéticas.
Em outros casos, isso não vai bastar, porque sua consciência evolui mais rapidamente do que as mudanças tornadas possíveis pelas
mudanças de vida.

Então, obviamente, isso pode tornar-se muito incômodo, porque as tensões vão tornar-se cada vez mais importantes.
Vocês talvez constatem que alguns problemas que vocês tinham, anteriormente, desapareceram, mas, paralelamente, alguns
problemas têm, ainda, mais dificuldade para desaparecer.
Eu não tenho receita milagrosa.
É preciso tomar, eu diria, o problema pelos dois lados.
Ao mesmo tempo, de qualquer forma, ser razoável ao nível ambiental, mas deixando agir a consciência espiritual que vai dizer-lhes, por
exemplo, «eu não posso mais viver nesse local» (quaisquer que sejam as tensões materiais), «eu não posso mais estar com tal
pessoa» (quaisquer que sejam as consequências materiais e econômicas).

Eu creio que vocês têm a ilustração, em todos os domínios da vida, do que acontece, atualmente, e para todo mundo, em todos os
estratos da sociedade e não, unicamente, na França, é claro.
O único lugar no qual vocês estarão em segurança é em sua alma e na energia de sua alma.

Questão: isso significa que 144.000 seria o número de «sobreviventes»?

É um número simbólico, felizmente.
Ele simboliza o doze vezes doze, as doze tribos de Israel, portadas à etapa dos três zeros, ou seja, à etapa da realização.

Os símbolos são importantes.
O que eu queria que vocês retivessem é que, hoje, quaisquer que sejam as descobertas que são feitas, quaisquer que sejam as
revelações, em todos os sentidos do termo, o que deve ser-lhes proposto em sua vida, o mais importante, doravante, se querem ir para
a quinta dimensão, é claro, é polarizar-se na consciência.
«Busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», se vocês buscam o reino dos céus, é claro.

Se vocês buscam o mundo da experiência, se buscam, mesmo, a beleza, vocês são livres para permanecer, mesmo, na terceira
dimensão.
É exatamente o que acontece para toda a evolução humana há cinquenta e dois mil anos, a título individual.
A única pequena diferença é que, aí, o planeta é concernido e, aí, é, efetivamente, aborrecido, é o menos que se pode dizer, para
aqueles que decidiram permanecer sobre esta Terra, na terceira, uma vez que a Terra ascensiona, é claro.



aqueles que decidiram permanecer sobre esta Terra, na terceira, uma vez que a Terra ascensiona, é claro.

Questão: onde estão as evoluções dos corpos da Terra?

As calotas polares estão derretendo.
Ondas de frio sem precedentes vão chegar.
A água está modificando, completamente, seus fluxos, a irrigação da Terra está mudando.
Onde havia desertos haverá a água.
Onde havia culturas haverá desertos.
Vocês vão sofrer muito com isso, ao nível alimentar, é claro, a partir do mês que vem.
Vocês vão dar-se conta de que todos os desarranjos climáticos – e não aquecimento – que existem agora no conjunto de culturas do
planeta modificou, profundamente, o mapa alimentar do planeta.

Questão: qual nuance você aporta entre desarranjo e aquecimento climático?

A nuance é importante porque, quando se fala de desarranjo climático não é, unicamente, uma questão de calor e de frio.
Se fosse isso, seria nada, absolutamente.

Mas, obviamente, o problema não é ligado ao aquecimento, ele é, sobretudo, ligado à redistribuição da água, do elemento água e,
também, do elemento fogo, agraves dos vulcões.
Mas, sobretudo, o elemento água e o elemento ar.
O elemento terra está para vir.
Os sismos, os tremores de terra importantes estão se preparando sobre a Terra, mas o que vocês já veem são os estragos da água.

Então, obviamente, como eu já disse há dois anos, o que acontece no exterior corresponde a modificações interiores.
A água muda de território.
As zonas que estavam na água tornam-se mais na água.
É o caso do cérebro, porque a informação é portada pela água.
A vibração fundamental da vida é ligada à água, portanto, zonas importantes no corpo humano, como no corpo planetário redistribuem
a água.

Convém irrigar, de maneira catastrófica, por vezes, é claro, algumas zonas, alguns lugares.
A água está, infelizmente, poluída, a água está repleta de pesticidas, de nitratos, de alumínio.
São coisas que vão bloquear a informação ao nível do cérebro.
E como a informação penetra de maneira mais importante ao nível do cérebro, obviamente, os poluentes ali penetram ainda mais,
também.
Isso é totalmente responsável pelo que vocês observam ao nível da proliferação de doenças neurológicas, mas, também, cânceres, é
claro.
Há, ao mesmo tempo, o elemento água e, ao mesmo tempo, os poluentes da água.

Questão: os «três dias de obscuridade» são simbólicos?

Não é, absolutamente, simbólico.
Os primeiros ouvi-dizeres, se querem, sobre o que vocês chamam os três dias de trevas estão presentes em alguns seres, em alguns
enviados (à época, não os chamavam de canais) que receberam a visita de Jesus ou de Maria e que falaram desses três dias, há mais
de cem ou cento e cinquenta anos.

Eu os lembro, também, de que meu Mestre Bença Deunov falou desses três dias, com o aparecimento do fogo cósmico.
Obviamente, não é uma alegoria, é algo de perfeitamente concreto que sobrevirá quando a Terra passar no fenômeno ascensional.

Questão: poderia dizer-nos o que vai acontecer durante esses três dias?

Vocês terão, efetivamente, o tempo de vivê-lo.
Não vale a pena dar-lhes um cenário apocalíptico, não é?
Alguns prepararam o alimento.
Se vocês pensam em comer é que pensam na terceira dimensão.
Alguns pensaram na Luz com velas.
Mas, eu repito, o mais importante é a Luz interior, porque o processo que acontecerá é a relação formal entre o processo ascensional,
no momento em que ele sobrevier, e certo número de eventos cósmicos (que concernem ao Sol, mas, também, aos outros planetas
desse Sistema Solar), telúricos, que corresponderão a modificações na órbita planetária e parada de rotação da Terra.

Mas vocês não têm que se preocupar com o que vai acontecer nesses três dias, porque serão prevenidos quarenta e oito horas antes,
de maneira individual, por Maria, para aqueles que estão prontos a ouvi-la.
Mas, no momento em que isso acontecer, a maior parte dos seres estará em catalepsia, bloqueados, no lugar em que eles estão.
E eu lhes garanto que a única preocupação que vocês terão, então, não será comer nem acender uma vela.

Questão: a data limite de 2012 será antecipada para 2009?

Como você mesmo disse, é uma data limite.
Ninguém, eu digo, efetivamente, ninguém sabe qual é a data.
Pode ser imediatamente, em um ano, mas é evidente que vocês vão viver eventos específicos, mas a única coisa que permanecerá é
seu ser interior, sua alma, que vocês terão desenvolvido.
Só isso deve contar.

Agora, enquanto vocês estiverem na projeção de dizer «será tal dia ou tal dia», isso não tem qualquer importância porque, se eu lhes
digo, ou outros canais, por intermédio de outros seres de Luz, será 21 de dezembro de 2012, o que vocês vão fazer?
Vocês vão dizer «tenho tempo de fazer isso, de fazer aquilo».
Ora, eu lhes garanto que, ao nível de seus corpos, vocês não têm mais tempo.

Quando eu digo que vocês estão no período de tensões, no período de resistências, é o que se exprime agora.
Vocês não têm que se preocupar com o exterior, tudo isso chega.
Hoje se fala, frequentemente, de primeira onda, segunda onda, terceira onda de ascensão.



Pode-se dizer «eu tenho tempo, eu faço parte da terceira onda».
Vocês não têm tempo, porque cada história é pessoal, cada um tem suas próprias resistências, seus próprios apegos e, quando vocês
se reencontrarem em face de seus apegos, não é lutando com o mental, o emocional ou o corpo que vocês vão resolvê-los, nem com
uma ajuda exterior, isso será, unicamente, com o acesso à sua Luz interior, em perfeita plenitude, que permitirá isso, e nada mais.

Então, é mais do que tempo de inclinar-se sobre seu ser interior.
Então, agora, há os que vão dizer «eu tenho necessidade de viver, de trabalhar, de pagar meu aluguel».
Sim, mas virá um momento em que vocês não poderão, mesmo, mais, assumir isso, porque o apelo da Luz será mais forte.
Mas, por vezes, também, o apelo da subsistência será mais forte do que a Luz.
Naquele momento, vão para a subsistência da terceira, a escolha pertence a vocês.
O único modo de entrar menos na resistência, de passar com menos obstruções possíveis, é voltar-se para o ser de Luz que vocês
são.
Mas, eu repito, não há julgamento através disso.
Qualquer que seja a escolha que vocês façam, é tudo tão respeitável quanto as outras.

Questão: como situar o papel de Maitreya?

Quem é Maitreya?
Vocês sabem, empregam-se muitas palavras hindus para fazer o bem.
Então, há Sananda, há Maitreya, há muitas outras ainda.
Então, vai-se encontrar uma terminologia.
Quem é Maitreya em seu espírito, mas não no que vocês têm lido?

Questão: é um ser encarnado que viria aportar essa dimensão de amor consciente.

Mas espere, vocês são isso!
Por que ter necessidade de uma ajuda exterior?

Enquanto vocês contam com alguém do exterior, vocês podem esperar muito tempo.
Vocês não podem mais contar com ninguém além de si mesmos, porque vocês são isso.
Então, dizer é a encarnação de um ser que se espera ou que deve vir ou que está encarnado ou é outro ser desperto que vai despertá-
los?
Mas tudo isso é arquifalso, porque vocês têm, em si mesmos, essa possibilidade de despertar, sozinhos, hoje, sem nada mais.
Basta, simplesmente, acolher, não mais estar na resistência, apesar das tensões, e deixar essa energia que se derrama sobre a Terra
trabalhar em vocês.

Então, isso pode ser encarnado por qualquer um, seja um mestre espiritual hindu, oriental, tibetano ou francês ou não sei mais quem.
Mas o importante são vocês, nada além de vocês.
Enquanto vocês pensam que há alguém que vai salvá-los do exterior, vocês estão em um esquema um pouco específico que era,
talvez, verdadeiro à época, mas, hoje, é-lhes demandado ser sua própria Luz.

Vocês são a Luz, vocês são o Pai, vocês são Maitreya, vocês são tudo o que quiserem ser.
Cristo disse, efetivamente: «vocês são meus imitadores».
Nos tempos passados, quais são aqueles que se tornaram santos, segundo os critérios da igreja católica ou grandes Tulkus, na
tradição do budismo tibetano?
Bem, são os que realizaram a própria divindade ou aqueles que imitaram um caminho de perfeição, ou seja, a Budidade ou o Cristo.
Eles atingiram um estado de despertar.

Hoje, é-lhes solicitado despertar, e o despertar é cada vez mais fácil.
Antes, eram necessárias vidas e vidas.
Eu repito, basta olhar com o coração, e vocês encontrarão sua dimensão transcendente, sua dimensão de amor incondicional.
Mas não no exterior.

Questão: ser ajudado por seres exteriorizados é contraditório com a evolução pessoal?

Há duas palavras importantes: ajudar e evolução.
Eu não falo de ser ajudado, eu falo de despertar e de transformação radical.
São três coisas e três domínios profundamente diferentes.
A ajuda pode ser dada por um ser espiritual – como eu o fiz em minha vida – pela irradiação do amor, pelo ensinamento espiritual,
cabalístico ou outro, segundo as tradições.
Isso é uma ajuda.
Mas o despertar?
Quais são os seres que foram capazes de transferir o despertar, diretamente?

Hoje, vocês têm a capacidade de despertar, porque a energia de despertar está aí, independentemente de qualquer Mestre.
Não importa quem pode ser um Mestre hoje, há condição de estar no despertar.
Ajudar, evolução eram coisas lineares, horizontais, que necessitavam de um tempo que eu vou qualificar de longo.

Então, hoje, vocês estão em energias radicais, energias de despertar, na condição de abrir, em vocês, o que deve sê-lo.
O despertar não é algo que aconteça ao nível de emoções, o despertar não é algo que aconteça ao nível da cabeça ou ao nível de
energias de vida.
É uma energia que rasga os chacras, que abre todos os seus chacras e que confere certo número de potencialidades novas.
Essas três abordagens são possíveis.

Mas, hoje, não lhes é demandado ser ajudado por um Mestre, mesmo se, como vocês o dizem tão bem, isso possa ajudá-los.
Mas a ajuda não é o despertar.
Krishnamurti ajudou muitos seres, com seus discursos, mas jamais se viu um ser desperto sair de uma conferência, não é?

O mesmo em minha Fraternidade, não se viu muitos seres realizados, não é?
É totalmente diferente falar de ajuda, de evolução, de despertar ou de realização.
O que eu lhes peço, e que pedem inúmeros seres de Luz que descem, é despertar-se.



É uma transformação radical, não é uma evolução.
A evolução é linear, progressiva, mas, ao fim dos cinquenta e dois mil anos, a evolução, vocês a fizeram, em um sentido ou no outro.

É-lhes demandado despertar, ou seja, abrir seu coração às energias divinas, que não têm necessidade de retransmissor, ou seja, nem
guru, nem sacerdote, nem Mestre.
Vocês são seu próprio guru, vocês são a Divindade.
Se vocês não estão persuadidos disso, então, nada posso por vocês.

Questão: esse despertar não arrisca ser facilmente perturbado?

O despertar é perturbado em relação a muitas coisas, em relação a apegos, a modelos da sociedade na vida afetiva, profissional
etc..., tudo o que vocês construíram nessa vida e em outras vidas.
Em seguida, o despertar é perturbado por fenômenos de medos ou de apegos, porque é o medo do desconhecido.
Então, como dizia Krishnamurti, por mais que vocês digam que querem ir ao outro lado, se vocês têm os medos, vocês não vão ao
outro lado.
Mas isso era a energia de antes.

Hoje, é aí, se vocês se abrem à energia.
E é porque eu falei de despertar à sua divindade interior porque, quanto mais vocês crescerem na irradiação da Luz de quem vocês
são, mais vocês acederão a uma liberação do mental e mais a confrontação será fácil a superar.
Mas, eu repito, é a vocês, independentemente de seus condicionamentos, independentemente de suas crenças, independentemente
de suas emoções, que cabe encontrar a Luz.
Se eu tivesse dito isso há trinta anos, para nada serviria, porque isso não era possível.
Era necessário passar pelos rituais, pelos Mestres que podiam aportar-lhes essa energia.

Hoje, não é a mesma coisa, vocês chegaram à etapa na qual decidem, conscientemente, ser Mestres ou não ser Mestres.

Questão: qual é a diferença entre ascensionar com ou sem o corpo e qual é a melhor «solução» para aceder á quinta
dimensão.

Se vocês chegam à quinta dimensão sem o corpo, não têm mais o corpo físico, mas a consciência está presente.
No momento de Atlântida, os seres estavam conscientes de que viviam, mas, também, de que deixavam um corpo e mantinham a
permanência e a continuidade da consciência.

Se vocês partem sem o corpo, será necessário, efetivamente, voltar sem o corpo, mas sem passar pelas etapas astrais intermediárias.
Então, se você tem oitenta anos, eu o aconselho não permanecer com o corpo, isso será muito difícil.
Se você tem insuficiências importantes, para nada serve querer, a todo custo, subir, conscientemente, com o corpo.
Não é um processo de morte.
Não confunda a morte e a ascensão.
É, justamente, totalmente, o inverso da morte.

Quando vocês morrem, passam de um plano físico, astral, para um plano astral do astral, ou seja, vocês têm uma consciência que vai
diluir-se e apagar-se, uma vez que, quando vocês voltam, perderam a memória.
Esse não é, de modo algum, o caso na quinta dimensão.
Não há mais interrupção da consciência.

Agora, não focalizem para saber «se tenho meu corpo ou não tenho meu corpo» porque, aí, é o mental que intervém e que lhes diz «ai,
ai, ai, tenho os arrepios», uma vez que a característica da quinta é que o esquecimento não existe mais.
Não há mais ocultação ligada à encarnação na terceira dimensão e em um corpo astral.
O corpo astral não existirá mais para aqueles que ascensionarem.

Questão: despertar e realização são sinônimos?

Não.
O despertar é o processo de reencontro com a Luz e aceitação da Luz.
A aceitação é a capacidade de levar a efeito o trabalho da Luz, a ativação de todos os novos corpos de vibração, o acesso à Fluidez
da Unidade, ou seja, o acesso total à dimensão do Espírito que está em vocês e não mais, unicamente, à alma.

O despertar é o contato com a alma.
A realização é a quintessência desse trabalho.
Despertar e realização podiam ser tempos extremamente longos, há ainda dez ou vinte anos.
Hoje, os processos energéticos são tais que, se vocês vivem o despertar, chegam muito próximo da realização, porque o despertar de
novos circuitos faz-se cada vez mais rapidamente.
Porque o bombardeamento energético que vocês têm há vinte anos é cumulativo sobre a Terra.

Eu lhes aporto toda a minha bênção.
Eu os engajo a descobrir o que vocês são no Interior: Deuses, gurus, Mestres, Cristos, Budas, tudo o que quiserem.
Vocês são tudo isso ao mesmo tempo.
Mas podem, também, decidir ser outra coisa.
Isso lhes pertence.

Seus combates pertencem-lhes.
Vocês se tornaram e vão tornar-se seres humanos autônomos, adultos, não dependentes.
Todo fenômeno de dependência será abolido, é isso a quinta dimensão.
Vocês não serão mais dependentes de modelos psicológicos.
Vocês não serão mais dependentes de arquétipos parentais.
Vocês não serão mais dependentes do outro.
Vocês serão Luz autossuficiente.

Então, recebam o meu amor para todo esse belo caminho, quaisquer que sejam as tensões e os lados um pouco duros que vocês têm
a viver, mas isso faz parte do jogo e o jogo não vale a pena.
Fiquem bem.



Fiquem bem.
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Saudações a vocês, irmãos e irmãs em Cristo.
Se quiserem, chamem-me SILO.
Pouco importa o nome que eu tive na encarnação.
Minha missão, há mais de cem anos de seu tempo terrestre, consiste em preparar, recuperar os seres humanos.
Recuperar o ser humano consiste em curá-lo, não curá-lo de doença, mesmo se ela entre, também, em alguns casos, em minhas
atribuições.

Hoje, é mais questão de cura da alma, porque a alma experimentou um caminho que foi chamado sofrimento, ligado às encarnações,
ligado às condições de vida nesses mundos separados, divididos, nos quais vocês escolheram experimentar a ausência de Luz.

Mas, hoje, eu ajudo, tanto quanto possível, inúmeros seres humanos a curar-se.
Então, curar é submeter-se à Luz, à vontade da alma, é esquecer-se da personalidade, é deixar lugar, totalmente, para a vibração da
alma, no conjunto de sua manifestação de vida.
Nisso, eu posso aportar a cura.

Há, também, meios, exercícios que permitem deixar lugar maior para a alma, para a Luz da alma, ao invés da luz da personalidade.
É preciso, para isso, acolher o Espírito de Verdade, acolher o Espírito de Luz, acolher Cristo, acolher Buda, acolher a Luz autêntica, a
Luz de Verdade, a Luz do Sol.

Sua vida nessa dimensão tem sido, de todos os tempos, um combate entre aspirações opostas, por vezes, complementares, mas
raramente.
Hoje, é-lhes demandado voltar sua personalidade para a alma e voltar essa alma para seu Espírito.

Então, eu lhes proponho estarem voltados para a alma e para o Espírito em si e dar-lhes dois exercícios extremamente simples, que
lhes permitirão, em momentos de luta, em momentos de dúvidas, em momentos de medos, ter a faculdade de poder reforçar a Luz,
para apagar a dúvida, para ir para mais autenticidade, para mais Unidade.

O primeiro exercício é muito simples.
A personalidade vive e exprime-se, vibratoriamente, através do plexo solar, através do chacra situado ao nível do abdômen, mas,
também, outros centros, outros chacras situados, eles também, abaixo do abdômen, enquanto a energia da alma exprime-se acima do
abdômen, acima do diafragma, essencialmente, no coração.

A energia do Espírito, a consciência do Espírito, a consciência de sua Divindade exprime-se, essencialmente, ao nível de seu sétimo
chacra, no qual existe a imagem do coração.
E há, assim, a subdivisão do ser humano em três estágios, mas, essencialmente, em dois estágios: um estágio situado sob o
diafragma e um estágio situado acima.

Não se esqueça de que, estando encarnado, seu corpo é portador de todas as vibrações, de todas as dimensões potenciais ou atuais.
Aí está a diferença.
Entretanto, o corpo deve ser o mármore no qual deve ser marcada a vibração do Espírito, porque não é graças ao corpo que vocês
ascensionarão, mesmo se ele suba, mas graças ao Espírito de Verdade que está em vocês.

Então, o primeiro exercício será portar sua consciência não sobre o plexo solar, não sobre o plexo cardíaco, mas sobre suas cúpulas
diafragmáticas.
Sobre esse músculo que separa a vida visceral da vida aérica.
Será necessário encontrar a chave e o lugar que permite conectar esse diafragma à sua Verdade transcendente.
De algum modo, fazê-lo abrir a porta da alma para, depois, passar ao segundo exercício, que é a efusão do Espírito.

Então, não há palavra suficientemente forte que possa, sozinha, suficientemente, abrir a porta desse diafragma.
É necessário considerar, chamar a energia da alma, fazer a transição pela porta estreita, situada na ponta de seu esterno, ponto de
passagem do ego ao coração, ponto da chave do diafragma.
Assim, se vocês respiram, profundamente primeiro, colocando suas mãos sobre essas cúpulas diafragmáticas, pouco a pouco, vocês
vão sentir o sopro passar não, unicamente, pelos pulmões e o ventre, mas, também, por suas mãos.
Vocês vão fazer nascer a vibração de sua alma em suas mãos, tomando consciência do ar que entra e que sai e que transita pelo
diafragma.
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Naquele momento, quando a vibração fizer-se em suas mãos, vocês poderão portar sua atenção, seu mental, sua emoção, sua energia
ao nível do ponto de passagem, sob a ponta do esterno.
Será preciso fazer isso não como um processo de exercício meditativo ou de exercício espiritual, mas, efetivamente, fazê-lo de maneira
consciente e na vida de todos os dias, no momento em que vocês sentem que o ego, a personalidade toma a dianteira, no momento da
raiva, da tristeza, do medo, mas, também, no momento da alegria.

É preciso conduzir a emoção ao coração, porque o coração não conhece a emoção.
É preciso que a emoção seja transcendida pela energia do diafragma.
Assim, colocando as mãos de cada lado das cúpulas diafragmáticas, na parte anterior de seu corpo, através do sopro que passa por
sua boca e, ao fim de certo tempo, quando a vibração tiver chegado em suas mãos, vocês poderão, naquele momento, fechar a boca.
Vocês vão fechar um orifício, que é a boca, vão abrir o orifício do nariz, que é conectado ao ponto central do ego ao coração.

Naquele momento, a vibração vai deslocar-se sobre esse ponto, e a consciência vai transitar da personalidade à alma, de maneira
extremamente simples.
Façam isso não nos momentos espirituais de recolhimento, mas, sobretudo, nos momentos de tensões, de lutas, de medos, de
contrariedades.
Naquele momento, essa técnica, extremamente simples, permitir-lhes-á fluidificar a energia do coração e voltar a alma para o Espírito.
Aí está o primeiro exercício que eu vim transmitir-lhes.

Se vocês têm interrogações em relação a esse primeiro processo, eu os escuto.

Questão: por que é preciso respirar pela boca?

Porque a respiração pela boca é a respiração da personalidade.
Enquanto a respiração da alma, bem conhecida de técnicas de yoga, é uma respiração alternada pelo nariz.
Aí, eu não lhes peço respiração alternada, mas, simplesmente, uma primeira etapa, que permite focalizar a energia nas mãos e,
portanto, fazer a ligação entre a personalidade e a alma.

É apenas no momento em que as vibrações ativam-se nas mãos que vocês poderão fechar a boca e passar ao nariz.

Questão: o que significam as tensões que se pode sentir na ponta do esterno, fora desse protocolo?

Sentir esse ponto, para além do protocolo que eu acabo de dar – o exercício que é a palavra a mais adequada – é ligado à ativação
desse novo corpo que é chamado a «porta estreita», ou seja, a passagem do ego ao coração.
É sobre esse ponto que se focaliza a energia, antes de invadir o coração.
É o ponto em que a energia da personalidade, que estava voltada para os impulsos interiores – sexualidade, nutrição, sociabilidade –
deve voltar-se para o amor incondicional.
As pétalas do terceiro chacra devem retornar par ir nutrir o coração.

Sentir o ponto corresponde à emergência desse corpo Crístico, que é a porta estreita.
É aquela de que Cristo dizia «ninguém pode penetrar o reino dos céus se não volta a tornar-se como uma criança», livre de suas
emoções, livre de seu mental, livre de seu passado, unicamente consciente do instante.
É por isso que eu chamei a isso «exercício», importante, se é porque ele os contextualiza na vivência do instante, na revivência da
personalidade e recorre, conscientemente, não intelectual, mas diretamente, por intermédio de suas mãos e da consciência em suas
mãos, ao nível do coração.
E pela respiração, é claro.

Questão: por que muitas pessoas, nesse momento, sofrem ao nível do coração?

Isso é ligado à ativação dessa energia da alma, é ligado aos sopros da personalidade, que irrigam a alma, mas a alma não está
estabilizada nessa Luz, então, há passagens incessantes que se fazem entre o ego e o coração.
Apenas pode haver abertura total da alma e estabilização do ritmo cardíaco quando a alma está, totalmente, desviada da
personalidade e alimentada pelo Espírito.
E esse será nosso segundo exercício.

Não temos mais questionamentos sobre esse primeiro exercício.

Então, se quiserem, antes de revelar-lhes o segundo exercício vamos, juntos, fazer isso.
Nesse momento, eu espero, vocês estão mais na alegria, mais no prazer do que na tristeza.
Mas o que quer que seja, qualquer que seja a emoção do instante, vocês abrem a boca, têm as mãos em contato com o diafragma,
respiram amplamente pela boca e sentem o diafragma que se abre e que se fecha.
Em geral, dez ou quinze inspirações vão bastar.

Vocês podem, agora, ajudar-se com suas mãos, se sentem a vibração e, pouco a pouco, vão fechar a boca e deixar a respiração
estabelecer-se pelo nariz.
E aí, quando tiverem feito esse exercício uma dezena de vezes, vocês começarão a sentir esse fluxo de energia que vai do plexo solar
ao plexo cardíaco.

De momento, esse fluxo não está estabilizado.
Vocês arriscam sentir a energia que sobe e que desce, mas que não se estabiliza no coração.
Quer vocês percebam, quer sintam essa abertura da alma, essa energia no coração, qualquer que seja o nível de sua percepção, é
para repetir, para integrar.
Não se esqueçam de que suas mãos são o retransmissor de sua consciência, ao nível de seu diafragma.
Esses gestos são gestos importantes.
Eles fazem parte de ritos iniciáticos da Escola dos Mistérios, a um nível que jamais foi revelado, até o presente.

Resta-nos um segundo exercício a dar-lhes.
Esse segundo exercício vai servir-lhes para estabilizar a energia que aflui para seu coração.
Deverá, portanto, ser realizado a partir do momento em que vocês sentirem esse fluxo de energia no coração.
Esse segundo exercício é importante.
Ele permite, também, inverter o sistema de valores, passar da consciência do ego à consciência da alma, passar da personalidade ao



Ele permite, também, inverter o sistema de valores, passar da consciência do ego à consciência da alma, passar da personalidade ao
coração e voltar esse coração para o Espírito.
Trata-se, aí, de uma reversão de valores, em todos os sentidos do termo.

Assim, ele associa, ele também, um gesto feito com suas mãos, que é o de colocar sua palma da mão direita abaixo da clavícula
esquerda e a palma da mão esquerda abaixo da clavícula do outro lado.
Esse sinal é um sinal importante.
Trata-se da saudação de Órion.

Por razões que me são difíceis revelar, totalmente, hoje, mas esse sinal, acompanhado de respirações pelo nariz, vai permitir, uma vez
que o fluxo do coração tenha chegado ao coração, uma vez que a personalidade esteja menos potente, permitir o trabalho de reversão
e de acolhimento de energias do Espírito em seu coração.
Naquele momento, vocês respiram pelo nariz, sua energia e sua consciência do coração vão reforçar-se e vocês vão perceber as
energias de seu sétimo chacra, de seu centro do topo da cabeça que vão ativar-se.

Esse segundo exercício é, também, um rito iniciático importante.
Se vocês o fazem, antes que a energia da personalidade tenha passado ao coração, vocês não viverão ou sentirão grande coisa.
Mas, a partir do momento em que o fluxo do coração estiver estabelecido, o fluxo do coração preencher-se-á, vocês poderão praticar
essa saudação.

Este, contrariamente ao primeiro exercício, não deve ser praticado nos momentos de contrariedade, mas, efetivamente, nos períodos
em que vocês tenham conseguido canalizar as energias da personalidade ao coração e transcendê-las no coração.

Eis os dois exercícios importantes que eu queria dar-lhes, porque eles são fundamentais no período de abertura que vocês vivem, no
período de interpenetração de níveis dimensionais vibratórios que vocês experimentam.

Se vocês têm uma questão em relação a esse segundo exercício, gostaria de responder.

Questão: é importante concentrar-se no sétimo chacra ou, efetivamente, ele se ativa espontaneamente?

A posição das mãos na saudação de Órion vai permitir, já, ativar o sétimo chacra, mas na condição, é claro, de que o coração seja
portador do fogo.

Questão: por que os faraós são, frequentemente, representados nessa saudação?

Porque eles conheciam a saudação de Órion.
Nós estamos, esta noite, em exercícios espirituais e não de agilidade ou de atividade mental.
São referências que existiram de todos os tempos, que foram mantidas escondidas pela Escola dos Mistérios ocidentais e orientais
desde o tempo do Egito.

Como o auditório observa, com razão, é um posição na qual são representados os Faraós e, unicamente, os Faraós ou os dignitários
do clero de então, que tinham acesso a essa saudação.

Questão: esses dois exercícios podem ser feitos sem focalizar, primeiro, sobre os chacras inferiores, para enraizar-se?

Perfeitamente.
O trabalho sobre o chacra do coração é um fluxo de energia que vai da personalidade ao coração.
Ele é independente de patologias existentes ou preexistentes, entre aspas, dos chacras inferiores.

O medo, por exemplo, é ligado ao segundo chacra e não ao terceiro chacra.
Mas o objetivo é acolher todas as energias inferiores.
Eu separei o corpo em dois em relação ao diafragma.
Há o que está abaixo e há o que está acima dele.

Questão: esse exercício deve durar quanto tempo, e fazer-se em qual posição?

A posição importa pouco.
A duração é função do que vocês conseguem preencher em seu coração.
Quanto mais o coração estiver preenchido, mais vocês terão vontade de prosseguir e mais estarão prontos para fazer o segundo
exercício.

Esses exercícios são simples em si, mas portadores de algo de fundamental.
Há outros exercícios, mas estes, atualmente e para os períodos que vocês vão viver, são os mais fundamentais.
Eles engajam apenas seu corpo de carne, apenas sua personalidade e sua alma.
Eles são independentes de sua história, de suas crenças religiosas ou espirituais.

Questão: esses dois exercícios religam-nos à nossa Divindade?

É, certamente, a etapa preliminar ao acesso à sua Divindade.
Existem, obviamente, muito numerosos caminhos.
Eu quis dar-lhes, através desses dois exercícios que eu lhes revelo, algo de simples, algo que não leva mais em conta o mental e que
transcende a emoção.

Caros irmãos e irmãs em Cristo, eu espero que vocês tenham a oportunidade de verificar, muito rapidamente, a eficácia desses
exercícios.
Eles são extremamente simples, mas, também, extremamente fiáveis.
Eles lhes permitirão ir, mais rapidamente, gritando as emoções e o mental, aceder, mais rapidamente, ao seu coração.

Eu lhes aporto a minha fraternidade em Cristo, o meu amor, a minha vibração, e espero revê-los muito em breve.
Que a Paz de Cristo acompanhe-os.
Até breve.
______________________
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Irmãos e irmãs, recebam a paz de Cristo.
Eu sou SILO.
Gostaria de falar-lhes, esta noite, de seu corpo físico, da estrutura que permite e torna possível a evolução na encarnação.
Esse corpo físico que foi chamado o templo.
Esse templo físico de que vocês se serviram desde sua chegada e em outras ocasiões para chegar, de algum modo, a tocar a
Verdade da Luz.
Esse corpo é o templo de sua alma, o templo de seu Espírito e o templo da Divindade.
Desse lado do espelho no qual vocês habitam, é importante compreender que, exceto circunstâncias excepcionais nas quais sua
consciência sai do corpo e vive algumas experiências, a maior parte das experiências transcendentes que vocês têm a viver faz-se
através do corpo.

O corpo físico que os anima é um corpo de perfeição.
É muito lógico crer que, devido ao mecanismo da encarnação, é algo que vocês construíram, o que é falso.
Esse templo que é seu corpo, hoje, é um arquétipo, assim como os outros arquétipos.
Ele é constituído de certo número de coisas.
Cada uma das coisas que o constitui é apenas o reflexo de uma realidade transcendente.
Assim, cada órgão, cada parte desse corpo foi criada sob a influência de espíritos angélicos extremamente elevados para responder,
em sua humanidade, mas em outras humanidades também, às necessidades da evolução.

Algumas parcelas são úteis para sua evolução, outras não o são, de momento, e não estão desenvolvidas, entretanto, presentes.
Algumas estruturas desse corpo apresentam uma disposição a nenhuma outra similar.
Esse corpo serve-lhes para múltiplas funções, mas ele lhes serve, também, para evoluir espiritualmente.
Ele é o marcador inabalável de sua encarnação, subentendido por um modelo de origem divina.

A visão que dele tem sua sociedade Ocidental, nesse século XXI, é, puramente, mecânica, química, fisiológica e fisiopatológica.
A realidade é completamente outra.
O corpo humano é o templo da alma, é o templo do Espírito, é o templo da Divindade.
Ele exprime, em todas as suas partes, a perfeição do jogo divino.
Ele exprime, em todas as suas parcelas, um agenciamento perfeito, reflexo, ele mesmo, de outro agenciamento perfeito em outros
planos, ligados aos princípios angélicos criadores, que prefiguraram seu corpo físico.
Em resumo, não é a encarnação que cria o corpo, não é a vontade da alma que cria o corpo, mas, efetivamente, uma alma em
processo encarnante que encontra um modelo e um molde de algumas verdades fundamentais.

Compreendam, efetivamente, que a visão que seu Ocidente tem disso, através de sua fisiologia, seu funcionamento, é apenas o pálido
reflexo da realidade.
É preciso conceber cada uma das partes desse corpo como portadora, em si mesma, da vibração divina, bem antes que sua alma
investisse-o.

Obviamente, a alma em encarnação vai tomar, moldar e impactar. À conveniência dela, essa perfeição divina em cada uma de suas
parcelas.
Mas, idealmente, sem alma, submetido à influência divina, o corpo humano, como qualquer corpo de manifestação, é totalmente
incorruptível.
É apenas o filtro da alma e do Espírito que faz com que vocês envelheçam e morram.
Se não houvesse, ainda que apenas uma parcela de Luz divina que penetrasse seu corpo, inteiramente, ele voltaria a tornar-se
incorruptível, o que será, certamente, o caso para os corpos que vocês habitarão na nova dimensão.

Assim, cada órgão é portador de uma vibração divina, independentemente da função material.
Entretanto, é preciso, efetivamente, admitir que esse corpo que vocês habitam é um amortecedor de manifestação que ilustra,
perfeitamente, o acordo ou os desacordos existentes entre a alma que habita esse corpo e os arquétipos que o têm subentendido.

É-lhes possível, pela influência dos gestos que foram chamados, no Oriente, de Yoga, reencontrar uma espiritualidade do corpo.
O corpo é um instrumento que, antes de pertencer a vocês, ilustra a perfeição divina e certo número de virtudes divinas.
Assim, o filtro da alma, da personalidade que habitam esse corpo vai, por vezes, conduzir à emergência de uma doença.
Essa doença é apenas a constatação do desequilíbrio entre a perfeição divina – ilustrada pela perfeição do órgão ou da zona – que
entra em conflito entre a vontade da alma ou a vontade da personalidade, em violação da perfeição divina do lugar afetado.
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Seu mundo ocidental quis separar o corpo de outras funções humanas, mas quis, sobretudo, desresponsabilizá-los, dizendo que vocês
pegam algo.
Vocês pegam vírus, vocês pegam doenças que vieram, portanto, do exterior, invadir algo, o que é falso.

Cada parcela desse corpo está em relação direta com o mundo dos arquétipos.
A corruptibilidade desse corpo é ligada apenas a fatores próprios à alma e à personalidade.
Há, portanto, uma total responsabilidade desse corpo que lhes é delegado.
O que ele exprime, em qualquer nível que seja, é apenas o aspecto tangível de um desequilíbrio entre a perfeição divina e a perfeição
alterada da personalidade ou da alma.

O corpo, nessa ótica, é um mensageiro, mas a mensagem não é, tanto, de encontrar o que vocês chamam a causa do desequilíbrio
precitado em um dado lugar.
Isso é possível, obviamente, até níveis de causalidade diferentes, de acordo com o próprio campo de coerência ou de consciência que
vocês adotem.
Mas o objetivo disso não é aqui, contudo.
O objetivo disso é procurar a Luz, reconectar não o órgão doente (que assinala, obviamente, o desequilíbrio e, eu repito, não lhes cabe
e não é necessário julgar-se culpado ou julgar culpado um vírus exterior), mas, efetivamente, apoiar-se no desequilíbrio instalado para
passar a outra dimensão, a outro campo de coerência, eu diria.

O princípio de causalidade tendo sido alterado, a cura corresponde à recuperação do princípio de causalidade.
Nisso, convém buscar o reino dos céus, buscar a Fonte de Luz que vai poder vir reconectar, no sentido próprio como figurado, a região
atingida, reconectá-la à Sua Fonte primeira.
É uma zona extremamente importante, da qual lhes falou Ma, que é o coração, sobre o quê, é claro, ela voltará.

Eu gostaria de fazê-los apreender o alcance dessa visão, como corpo de sacralidade, corpo de causalidade.
Ele não lhes pertence, meso se seja o seu, porque não é sua alma que modelou esse corpo, porque não são seus pais que modelaram
esse corpo, mas, efetivamente, os princípios situados ao mais alto da vontade do Pai, que encenaram a corporeidade.
Porque é, efetivamente, de uma encenação, de um jogo, de um relacionamento que se trata quanto à criação de corpos.
Esse corpo que é ilustrado quanto ao desenrolar de sua vida e de toda a vida nessa encarnação.
Esse corpo que se usa, esse corpo que envelhece, esse corpo que tem tendência a exprimir e a dizer que seu sofrimento não está aí
para puni-los nem impedir-lhes sua plena expansão, mas, bem ao contrário, para ser o suporte de sua plena expansão.
Esse corpo, convém dele fazer uma ferramenta para uso de sua ascensão espiritual, de sua revelação espiritual e não uma ferramenta
de doença.

Então, é extremamente sedutor querer buscar a correspondência entre uma zona do corpo e uma função psicológica ou, pelo menos,
um psiquismo causal.
Isso existe, mas isso os remete a um nível de compreensão, contudo, extremamente limitado.
Certamente, menos limitado do que a visão mecânica, entretanto, quase tão mecânica.

Um sofrimento está aí, em definitivo, apenas para chamar a Luz, realmente, curadora, o amor, a Luz vivificante.
Não pode haver cura autêntica sem ter encontrado a essência do coração, que é alegria interior.
Na alegria do coração encontra-se Cristo e encontra-se a incorruptibilidade da carne.
É essencial, através de meu discurso, considerar a possibilidade da verdade dessa realidade, porque ela é diferentemente mais
gratificante do que a visão causal da doença, tanto no plano químico como mais sutil.
Dito em outros termos, seu corpo tem necessidade apenas de uma única coisa: o amor.
Dito em outros termos, seu corpo tem necessidade de apenas uma única coisa: reencontrar a Fonte que é dele.

Vocês são apenas o habitante desse corpo, ele lhes é emprestado, idêntico a todos os outros corpos desse planeta, mas, a partir de
seu primeiro sopro, esse corpo porta as marcas do que vocês são e das experiências que vivem ao longo de sua vida.
Toda experiência, feliz ou infeliz, imprime-se, grava-se em algum lugar nesse corpo.
O único modo de desimprimir, e há apenas um, tem por nome a graça da Luz e o Amor.

Então, como eu dizia, é tão agradável não mais sofrer por meios outros – e isso é tão válido no sentido humano –, suprimir uma dor,
qualquer que seja.
Mas essa consolação da dor, tanto por via química como sutil, não é a cura, não pode ser a cura.
É apenas um alívio.

A cura sobrevém a partir do momento em que vocês buscam o reino dos céus em prioridade, quando os mecanismos de suas
emoções, de seu mental voltam-se para a Fonte, permitindo a essa Fonte regar seu corpo primeiro.
A única cura possível é da ordem da Luz.
Todo o resto, retenham isso, é apenas consolação, em seu sentido o mais original.

Então, seria sedutor que eu lhes apresentasse, para cada uma das partes desse corpo, qual é a alta entidade espiritual que gerou essa
perfeição.
Mas isso seria aportar uma camada de conhecimento (certamente menos na Sombra do que o conhecimento da química ou sutil), mas
isso não seria, contudo, a verdadeira cura, exceto, talvez, para um órgão que é o coração.
Mas, nisso, eu deixarei a divina graça intervir, em outro momento (ndr: MA ANANDA MOYI).

Agora, se vocês têm interrogações quanto ao que eu acabo de dizer, gostaria de tentar respondê-las.

Questão: o que é do recurso à cirurgia, que vem reparar uma deformação que cria dores?

Há casos em que a cirurgia e a química – que eu ponho no mesmo nível – é necessária e obrigatória, porque vocês não têm o nível de
consciência suficiente, quando um braço quebra-se e um osso sai, de repará-lo pela vibração ou pela Luz, como isso pode ser feito em
alguns povos.
Vocês perderam essa graça.
É evidente que é preferível, nesse caso, agir pela cirurgia ou a química do que deixar apodrecer um membro.
Obviamente.

Questão: os eventos traumáticos servem, justamente, para restaurar a Divindade?



O traumatismo, qualquer que seja, vem do interior.
Se um caminhão atropela-o, isso vem de uma anomalia interior que permitiu a esse caminhão atropelá-lo.
Não há lugar para o acaso nas doenças, quaisquer que sejam.
Não há lugar para o acaso nos traumatismos, quaisquer que sejam.
A programação e os mecanismos da encarnação, em suas pequenas implicações, relevam de uma causalidade sem falha.

Questão: e o que é dos deficientes, no momento do nascimento?

A causa disso é, do mesmo modo, uma forma de ausência de Luz preexistente à construção do corpo.
A influência da alma na construção do corpo faz-se sentir desde a concepção.
A própria programação dos cromossomos faz-se a partir da concepção.
Há, nesse nível, uma causalidade que envolve, por vezes, causalidades complexas entre o destino de várias almas que escolheram
associar-se como pais e filhos.

Assim, querer pressupor que o filho que nasce com um defeito não é responsável é, certamente, confortável para o espírito humano,
entretanto, desprovido de sentido, porque nada do que é imposto à alma é feito em violação da liberdade da alma antes da
encarnação.
Toda alma conhece, em seu projeto de vida, antes da encarnação, as grandes etapas pelas quais ela deve passar e as etapas
inevitáveis do conhecimento de seu caminho de vida são o conhecimento de seu corpo, suas falhas, seus defeitos.
Nada é imposto que não seja desejado e aceito pela própria alma.

Questão: pode-se, portanto, utilizar níveis específicos de vibração da luz, como os ultravioletas, por exemplo, ou a Luz do
coração é específica?

A Luz de irradiação do coração é uma Luz que tem a particularidade de propagar-se de maneira descontínua em seu espaço/tempo,
uma vez que a Fonte dela é situada bem além.
Portanto, um tratamento pela Luz física chamar-se-ia um tratamento pela cor.
A Luz de que eu falo é a Luz do coração, que é uma Luz descontínua e que não pode ser gerada, de momento, por qualquer técnica ou
tecnologia, porque a dimensão humana do coração é indispensável para realizar essa cura.

Eu falo, obviamente, tanto do coração que recebe como do coração que emite.
Trata-se, portanto, de uma sincronização entre dois corações.
Para acrescentar, sobre isso, Mestre Aïvanhov diz-me que ele teve a ocasião de ensinar sobre os corpos e as doenças.

Questão: nessa busca de sincronia de coração a coração pode-se solicitar Ma Ananda Moyi, por exemplo?

Vocês fazem intervir entidades espirituais (nesse caso, trata-se de uma oração, quaisquer que sejam as formas que ela tome, de
palavras ou um ato de intenção), mas é-lhes solicitado, hoje, tentar integrar a Luz em si, ao nível do coração, o que vocês fazem nesse
momento.
Lembrem-se, os primeiros filósofos da medicina nesse mundo disseram: «primeiro, não fazer mal e, segundo, o verdadeiro curador
não é aquele que cura, mas aquele que deixa o corpo curar-se».
É significado, com isso que, enquanto a vontade – e mesmo a boa vontade e mesmo a vontade espiritual – de curar está presente, há
consolação e não cura.
Isso é, certamente, difícil a aceitar, devido a esquemas de funcionamento que são os seus há tanto e tanto tempo.

Por quê, em minha vida, eu segui Cristo?
Simplesmente, porque a cura que eu obtive não foi uma consolação, mas uma cura decidida por e para Cristo.

A partir do momento em que vocês vivem uma cura e, portanto, uma intervenção da Luz, vocês não têm parada para encontrar a Luz.
De qualquer modo, a partir do momento em que buscam a cura e não a consolação, como terapeuta, vocês buscam o amor, e Cristo
disse «quando vocês forem dois em meu nome, eu estarei entre vocês».
É da conjunção da vontade de cura comum, eu diria (e não da vontade do terapeuta), que pode manifestar-se a vontade de Cristo, que
é cura.

Questão: e no caso em que o organismo absorveu produtos químicos?

A Luz pode tudo e bem mais do que isso.

Questão: o arquétipo do corpo humano é o que se chama o Adam Kamnon?

Adam Kamnon é o homem de cristal, o homem verdadeiro, o homem de verdade.
É o homem que, efetivamente, representa isso.

Questão: os cristais põem-nos, portanto, em relação com esse arquétipo?

Não se pode dizer isso.
Os cristais aproximam-nos do arquétipo que age ao nível da esfera causal, que está exatamente abaixo da esfera espiritual e de Luz.
Eles os aproximam desse ideal.

A única coisa que é diretamente religada ao arquétipo é a oração do coração.
Mas, nisso, deixarei Ma Ananda Moyi exprimir-se, em outro momento.

Questão: o que é da relação entre corpo e espírito/alma nos autistas?

O que vocês chamam autismo é a explicação perfeita do que eu acabo de dar-lhes, na medida em que a alma não tomou posse do
corpo.
A alma está dividida, ela não invadiu o corpo.
E o que acontece nesse caso?
O corpo não é, jamais, doente.
Eu falo da alma que não é o Espírito, portanto, o que é chamada alma espiritual.



Questão: qual seria, então, o perfil do perfeito terapeuta?

Buscar sua própria Luz, encontrá-la, irradiá-la e nada mais.

Questão: o cérebro poderia impedir essa expressão do amor divino pelo coração?

Há numerosos obstáculos.
Se se admite que o cérebro é o retransmissor da alma em encarnação e da personalidade, é evidente que o obstáculo é o cérebro,
mas não importa qual cérebro.
O cérebro que é chamado consciente, o que vocês chamam neo-córtex, em especial no modo específico desse cérebro que é ligado à
análise.

Questão: que corresponderia às zonas associativas?

Obviamente.
A cura, aliás, sobrevém a partir do momento em que o cérebro não pode mais analisar, associar.

Questão: é possível intervir ao nível do cérebro?

Não, porque a cura passa, necessariamente, pelo coração.
A solução não está ao nível do cérebro, a menos fazê-lo desaparecer.

Questão: isso significa que o coração é a vibração a mais perfeita no ser humano?

Perfeitamente.

Questão: qual é o papel de um cérebro, então?

Ser um cérebro, ou seja, recapitular, analisar.
Em outras dimensões, muito mais luminosas, a cabeça existe, mas não há mais cérebro, há apenas um coração.

Caros irmãos e irmãs em Cristo, recebam o amor do Cristo.
Possa a Luz de seu coração dominar a Luz de seu Espírito em sua cabeça, para viver o Amor, porque é a única porta de saída do
dilema de seu cérebro.
Não há outra.

Paz, Amor, Verdade em Cristo.
______________________
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A ativação da alegria interior, da conexão de três corações entre si e à própria Fonte Original: o caminho da liberação passa por essa
porta.
Não há alternativa para juntar-se à sua Unidade, para juntar-se à sua Divindade que não chegar a essa porta.

Certamente, a ativação de seus chacras, a ativação de seu corpo de Luz, a ativação do que vocês chamam seus novos corpos é uma
etapa indispensável, entretanto, não suficiente para a ativação de seu potencial de Divindade.
Cabe a vocês, a cada um, em sua alma e consciência, abrir a porta do templo e tê-lo limpo, porque é nele que reside sua
essencialidade, sua Divindade e sua Unidade.
Não pode haver Divindade sem coração porque, assim como eu lhes expliquei, o coração humano é apenas o pálido reflexo do centro,
do qual tudo provém e para o qual tudo volta.

O centro é, ao mesmo tempo, movimento (vocês compreenderam, através da dilatação e da contração do coração físico), mas é,
também, núcleo imutável e eterno de sua essência.
Após ter explorado o movimento do coração, cabe a vocês encontrar a imobilidade do coração e, depois, ali aportar as bênçãos que
permitem santificar esse espaço, que é o espaço de sua última realização.
Nesse espaço não pode haver dualidade, confrontação, questão, porque tudo está, já, no estado de resposta.
O ser que encontra essa felicidade interior, essa Divindade interior ilustra, por sua vida, seu caminho, seu desapego às coisas do
mundo, esse acesso à Divindade, a essa Luz, a essa irradiação que, por vezes, vocês tocam com a ponta do dedo, quando
reencontram uma presença espiritual.

Entretanto, a experiência não é a consolidação.
A experiência da Luz não é a vivência da Luz.
A experiência da Luz é, certamente, encorajadora, é, certamente, vivificante, mas não é a Luz.
É questão de acolher, de revelar a Luz, mas enquanto todas as parcelas que os constituem não se tornaram Luz, vocês não chegaram.
E, no entanto, não há distância entre o que vocês são e o que eu sou.
E, no entanto, não há diferença entre o jogo da Unidade e o jogo da dualidade.
Há apenas um ponto de vista que muda.
Em um caso, o ponto de vista é exterior e diferencia, ainda, o interior do exterior e, do outro ponto de vista, o ponto de vista situa-se ao
centro, onde tudo é imutável, de onde tudo provém e para onde tudo volta.

Assim, a experiência da Luz é uma preliminar ao estabelecimento da Luz,
Assim, a dimensão do coração descobre-se não em um tempo progressivo, mas em um espaço, progressivamente.
Há tantas e tantas coisas a viver, a aproximar, a experimentar, a tocar!
A transcendência não é, no entanto, isso.

A transcendência é, no entanto, o núcleo imutável de seu ser, aquele que é depositado em vocês, de toda a eternidade, devido a uma
promessa de retorno à Unidade.
Isso é inscrito a partir da criação desse corpo.
Esse corpo que não está aí por acaso ou para responder a uma função fisiológica, mas é, efetivamente, o instrumento que vai permitir-
lhes fazer ressoar as diferentes partes, para encontrar a Unidade que é vocês.
Porque quem vocês são é o centro.

Não há Deus fora de Deus, e vocês são Deuses.
Não há outra coisa que não vocês, que não o ponto essencial de sua Divindade.
Vocês são tudo isso, vocês são eu, eu sou vocês, sem jogo de palavras, mas jogos de amor.
Há o conjunto de possíveis em sua encarnação revelada ou não revelada ou em curso de revelação.

Cabe a vocês, no caminho dessa vida, encontrar a essência e o núcleo de sua atemporalidade, e o paradoxo é que vocês devem
encontrar isso no jogo da dualidade, assim como o exprime sem coração, em suas idas e vindas, que seu mental monopoliza, através
dos jogos da sedução, dos jogos da posse, dos jogos do abandono.
Mas, enquanto vocês jogarem esse jogo, vocês não encontrarão o jogo de quem vocês são.

O jogo da Divindade necessita de excluir-se de todos os outros jogos.
Então, qual é sua busca?
A busca da Luz, como experiência?
É a busca da Luz como transcendência?
De fato, aí estão dois jogos diferentes.
Um é o jogo de multiplicidade, a experiência da Luz.
O outro é o jogo da Unidade, trata-se da transcendência da Luz.

Então, obviamente, é perfeitamente possível conceber que, enquanto vocês não tenham vivido a experiência da Luz, vocês não sabem
que a Luz existe e quando, mesmo vocês, tenham vivido a experiência da Luz, isso não basta para instalar a transcendência da Luz.
E quando, mesmo seu corpo de Luz é constituído – e autoriza-os a chamar-se «escolhidos», no sentido do fim dos tempos – vocês
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chegam a espaços que lhes são atribuídos em função de seus méritos.
Mas isso não é a transcendência da Luz nessa dimensão.
Certamente, isso é, já, uma promessa magnífica, um futuro mais do que radiante.

Mas creiam-me, encontrar a transcendência da Luz, a partir dessa encarnação, é uma garantia de felicidade, uma garantia de gozo de
cada instante, de gozo extremo.
A única emoção compatível com isso é a alegria.
Mas essa alegria que nasce do coração não é função de circunstâncias exteriores da vida, não é alimentada pelo reservatório habitual
de emoções do humano, em seu jogo de encarnação, seja o prazer, a tristeza ou outras emoções.
Essa alegria é alimentada pela reconexão à Fonte/Centro.

Nesse estado de transcendência da Luz não há lugar para as dúvidas, não há outro lugar que não para o Pai, não há lugar para outra
coisa que não a felicidade.
Então, certamente, eu lhes mostrei o caminho que conduz a isso, mas a decisão final cabe a vocês.

Vocês querem entrar na Divindade ou querem permanecer nos campos da experiência da dualidade?
Essa questão não é insignificante, porque apenas vocês é que podem transpor a última porta.
Nenhuma técnica, nenhum som, nenhum ser espiritual, qualquer que seja, pode fazê-los dar esse passo.
Cabe a vocês, de toda a eternidade, porque é sua escolha, sua consciência que deve decidi-lo.

Então, obviamente, é fácil aceitar a transcendência da Luz, quando ela surge, quando a Luz manifesta-se no céu e sobre a Terra, a um
dado momento.
Mas é na dualidade, antes que a Luz seja manifestada, que vocês devem encontrar essa verdade e essa transcendência.
Vocês devem dar o último passo, de maneira segura e voluntária.
É preciso um gesto de confiança final na Divindade, e isso se chama a mestria.

Inúmeros neófitos sobre esta Terra viveram a transcendência da Luz, mas fizeram, de algum modo, o sacrifício de permanecer na
experiência da Luz, para transmitir, tanto quanto possível, o que eles assimilaram, tanto através de modelos tradicionais como através
de modelos mais heterogêneos, eu diria.
Mas, além de múltiplas manifestações de mestres encarnados que viveram sobre este planeta, muito poucos aceitaram viver a própria
transcendência em sua totalidade, porque a transcendência não transmite ensinamentos, a transcendência contenta-se em ser e
irradiar.

A única linguagem que conhece a transcendência é a irradiação do amor e da Luz.
Não há mais lugar para as palavras, os conceitos, as preocupações quotidianas.
Há abandono total à transcendência da Luz, que faz de vocês um ser que pode permanecer meses sem comer, não mais pensar nas
necessidades desse corpo e, no entanto, esse corpo está plenamente encarnado.

Eu ilustrei isso, durante a minha vida.
Poucos seres compreenderam, mas muitos ficaram maravilhados pelo que viam.
Entretanto, quantos me seguiram nesse caminho?

Viver a transcendência é outra coisa que aproximar-se da Luz.
Eu desejo, de todo o coração, que vocês tenham acesso a essa transcendência, porque ela os libera do peso esmagador da
materialidade, das convenções, dos “o que dirão”, dos aprendizados, dos carmas, da culpa da encarnação, porque se trata,
efetivamente, de uma culpa coletiva.

O coração é o órgão, o centro, o átomo espiritual que permite isso.
Acreditem, efetivamente, que o Pai tem toda a eternidade para esperar seu último passo.
Sendo atemporal, Ele não é limitado pelo fator tempo, enquanto sua encarnação, seu mundo é, mais do que nunca.

Aí está, meus queridos bem amados, a mensagem que eu tinha vontade de exprimir através de palavras.
Mas retenham que o mais belo impulso que eu posso dar a vocês é irradiar a minha presença.
Ela virá em alguns instantes, mas eu gostaria de consentir uma troca com vocês, sobre questionamentos, unicamente, espirituais em
relação a esse caminho que eu revelei.

Questão: a transcendência de que você acaba de falar corresponde ao que alguns chamam o coração do Pai?

Provavelmente, mas são apenas palavras.
Por que querer pôr palavras ou modelos religiosos no que é tão simples?
O coração é o mesmo, em todo ser humano; não há diferença entre uma raça e outra raça, entre o coração de uma cultura ou em outra
cultura, entre o Pai que está no muçulmano e o Pai que está no cristão e o Pai que está no ateu.
Querer nomear é, já, querer separar, querer sair do coração.
É o mental que os engana.

Questão: como aproximar-se da transcendência?

Esqueçam-se de tudo o que não é a transcendência.
A única preocupação de cada respiração de sua vida deve ser a Luz, e nada mais.
Não as circunstâncias de sua vida, não o que lhes pesa, não o que os alivia, não o que os têm no coração, não o que vocês desejam,
não o que recusam, mas, unicamente, o coração, a Luz.
É uma busca de cada respiração, de cada inspiração.
Vocês devem tornar-se a busca.
É o único modo de adquirir essa transcendência.
Não há outro.

Questão: em qual medida a imobilidade pode permitir atingir a transcendência?

Eu não falei da imobilidade do corpo.
Eu falei da imobilidade do mental e das emoções.
O coração físico é movimento, o coração energético é vibração e irradiação.
O coração espiritual é imobilidade.



O coração espiritual é imobilidade.
Vocês não podem encontrar essa substancial Luz que, a partir no momento em que sua consciência está na calma, não experimenta
nem atração, nem repulsa, nem emoção, nem pensamento.
Trata-se de um estado de vacuidade, de imobilidade.
É apenas quando nada mais existe que a joia revela-se.

Mas, além das palavras, vou propor-lhes viver a efusão da graça, porque isso é o mais importante.
Então, eu lhes peço descruzar seus braços e suas pernas e pôr suas mãos sobre os joelhos, palmas para o céu, fechar seus olhos e
acolher.
Após isso, eu os deixarei na calma e na imobilidade.

Aí está, meus queridos bem amados.
Recebam, agora e já, todo o meu amor, a minha compaixão, toda a minha graça.
______________________
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Meus muito queridos bem amados, eu sou MA.
Meu nível de intervenção situar-se-á, hoje, em três planos.
O primeiro plano é falar-lhes sobre a estrutura do coração e sua função na encarnação, mas, também, no universo.
O segundo tempo situar-se-á ao nível do processo de movimentos, de danças do coração e de que vocês terão a levar a efeito.
O terceiro plano é a intervenção do coração sagrado da Divindade, em vocês, por uma transmissão de minha divina graça.

Mas comecemos, primeiro, meus queridos bem amados, pelo coração.
O coração, antes de ser o órgão que lhes dá vida, que anima sua vida e pulsa sua vida, é assimilado à noção de centro, ponto virtual,
no qual tudo se desloca, no qual as rondas da vida podem manifestar-se.

O centro contenta-se em ser, para permitir a revelação da vida e a revelação das dimensões.
Essa revelação faz-se, sempre, em função de uma ligação e de uma conexão possível a esse centro, que se torna, portanto, centro
diretor, centro no qual tudo pode prender-se, no qual tudo deve voltar após ter partido.
O coração físico da encarnação faz apenas ilustrar isso.
O ponto, o centro é Unidade e, como toda Unidade, declina-se em uma tripla Unidade.

A imagem do coração físico, repartido em três partes, seu coração, ele também, está presente em três dimensões, que são o coração
físico (tal como vocês o conhecem), o coração energético e o coração espiritual.
O coração energético é o intermediário entre o coração físico e o coração espiritual.
O coração físico é aquele que anima toda a vida, desde os mamíferos até o homem, de que as particularidades são múltiplas, mas cujo
essencial é poder contrair e dilatar-se.

Desse movimento duplo pode nascer a vida em terceira dimensão.
Os corações físicos de outras dimensões não são, todos, construídos nesse mesmo modelo de dilatação e contração.
Existem dimensões nas quais a dualidade do movimento desparece, nas quais o coração pulsa, permanentemente, sem passar por
uma fase de contração e de dilatação.

Mas permaneçamos, se querem, nesse corpo de manifestação de terceira dimensão.
Esse coração físico, afastado da noção de centro espiritual, pelo próprio fato da encarnação, é o chamado à ordem.
É ele que, por seu ritmo dual, conecta-os à Fonte.
Estando nos estratos os mais afastados dos centros espirituais que representa a terceira dimensão, era necessário que, quando da
criação desse corpo, existisse um ritmo binário que permitisse atrair a manifestação exteriorizada à sua origem e, assim, o coração,
centro do ser, que está em contato, através do sangue, com todas as outras partes do corpo, é, efetivamente, o órgão da
espiritualidade, é, efetivamente, o órgão que os religa à sua Unidade e à sua Divindade.
Ele é o lembrete incessante, enquanto vocês estão em encarnação, de sua ligação à Fonte que vocês são.

O coração/centro é, portanto, religado ao seu nível físico, à Fonte de sua encarnação que é a Terra, mas, também, à Fonte de sua
origem, que é Luz.
Pelo ritmo binário ele exprime a dualidade ligada à sua terceira dimensão.
A mais alta entidade espiritual possível é aquela que governou a elaboração desse coração, com suas qualidades, com seu ritmo, com
o que ele representa.
Ele é onipresente, em todas as tradições e todas as religiões falaram do coração como elemento essencial e motor da evolução
espiritual, entretanto, todas as religiões apropriaram-se e desviaram-no de sua própria natureza, desviaram-no de sua essência e
fazem dele uma ferramenta de dualidade.
E, no entanto, é, efetivamente, ele que é posto à frente em todas as tradições, em todas as religiões.
A única realidade a ver ali não é o ritmo binário de sua manifestação, mas, efetivamente, uma capacidade para religá-los à
transcendência que é a última realidade do que vocês são.

Após esse coração encontra-se o que nós chamamos a segunda parte, que é o coração energético, que é assimilável ao que foi
chamado, na tradição Oriental, anahatachakraou chacra do coração.
É o lugar no qual se equilibram os dois componentes, horizontal e vertical, do ser humano.
É o lugar no qual se reencontram o corpo e o Espírito, o lugar de resoluções de conflitos entre a encarnação e a espiritualidade, entre a
materialidade e a espiritualidade, entre a horizontalidade e a verticalidade.

Observem que, nesse nível, não há mais dualidade, há reencontro, não há mais separação, mas há unificação da horizontalidade e da
verticalidade.

Na terceira parte, eu lhes darei os movimentos, as danças que lhes permitirão penetrar os arcanos dos três corações – físico,
energético e espiritual.
Convém reter que, nesse nível do coração energético ou do chacra do coração, a dualidade não existe mais, a irradiação faz-se de
maneira contínua e não mais segundo um ritmo de dilatação e contração.
É a grande diferença entre o coração físico e o coração energético.
É um espaço de resolução, um espaço de reencontro do Espírito e da matéria, da horizontalidade e da verticalidade.
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A terceira parte do coração é o que é chamado o coração espiritual, absolutamente mais religado com o coração físico, não mais –
como no coração energético – em um reencontro da horizontalidade e da verticalidade, mas é, verdadeiramente, o ponto no qual nós
podemos falar de centro.

Centro, Fonte de vida.
Centro último, ponto de retorno à Unidade, que é ilustrado, hoje, junto ao ser humano, adormecido na idade adulta, pelo que se chama o
timo, lugar complexo que é chamado, hoje, na encarnação de terceira dimensão, resquício embriológico, mas que é, entretanto, um
vetor essencial de passagem à quinta dimensão.

Retenham que o coração órgão é ligeiramente deslocado á esquerda, ele não está ao centro do peito.
Retenham que chacra do coração, coração energético está no meio do peito.
No que concerne ao timo, ele está no eixo central, acima do meio do peito, em relação com o que vocês chamam «o corpo que irradia
o Pai», «o corpo de Samadhi», «o nono corpo».

Nesse ponto encontra-se a reconexão, no sentido o mais nobre, à sua Divindade, que faz com que, na encarnação, vocês se tornam
criadores de sua própria realidade e de sua própria Divindade, e sua irradiação torna-se capaz de ser um sol para todos os seus
irmãos.
É nesse nível que se realiza a mestria, a realização.
É nesse nível que se encontra a alegria interior, pela travessia da porta posterior.

De fato existe, ao nível desse triplo coração, uma passagem que se faz de um ao outro.
O que eu lhes proponho é dar-se das danças que permitem harmonizar o coração físico, depois, resolver a Unidade ao nível do
coração energético e, enfim, completar o acesso ao seu timo.

Assim, três etapas no caminho de sua Unidade, de sua Divindade e de sua alegria.

No que concerne ao ritmo do coração/órgão, será preciso constituir um círculo, uns atrás dos outros e, primeiro, suas mãos, direita e
esquerda, virão colocar-se sobre o coração, assim (ndr: mão direita colocada aberta, palma sobre o coração, e a mão esquerda que
vem recobrir, aberta, a mão direita) e, em seguida, vir colocar-se, ao nível das costas daquele que está diante de você, a mão direita
que se coloca entre as duas omoplatas, ao nível da coluna vertebral, em sua região dorsal mediana (ndr: as duas mãos permanecem,
sempre, em contato, no movimento, abertas, uma contra a outra, a mão esquerda recobrindo, sempre, a mão direita, de sua posição
inicial até colocar a palma da mão direita sobre as costas da pessoa).

Assim, você vai participar do ritmo binário de contração/dilatação, em seu ritmo, no círculo, você recriará esse movimento.
Assim, você vai entrar em sintonia, de coração a coração, você vai dar, receber, dar, receber.
Assim você vai estabelecer uma circulação de coração a coração e entrar, portanto, na multiplicidade de corações orgânicos no ritmo
dual da contração e da dilatação.
Primeira etapa de integração dos três corações.

Quanto à segunda etapa, ela se faz mais por grupo, mas dois a dois, mas é, também, realizável sozinho.
Você vai retraçar a cruz diante de seu coração (ndr: cruz constituída do indicador direito dirigido na vertical e colocado em contato do
corpo e ao nível do coração, no meio do peito, o indicador da mão esquerda colocado na horizontal, diante do direito), em que os dois
indicadores materializam a fusão da verticalidade e da horizontalidade.

Você está em face de um de seus irmãos, que está na posição de acolhimento, palmas voltadas para o céu, braços flexionados.
Assim, aquele que emite resolve, primeiro, nele, a dualidade do ritmo cardíaco e vai poder, em seguida, colocar essa cruz ao centro de
seu irmão, ao nível do coração, esse coração energético que realizou, mantendo a postura da cruz (ndr: nesse movimento, o emissor
estende o braço para o receptor, ao mesmo tempo mantendo a cruz, o indicador esquerdo horizontal encontra-se, ao final do
movimento, portanto, colocado sobre aquele que «recebe»).

Bastará permanecer alguns minutos para harmonizar a irradiação em seu coração energético, antes de transmiti-la ao outro coração.
E, em seguida, será necessário, obviamente, inverter os papéis, para que a troca seja realizada.

A bênção, em seguida, é a terceira parte, que corresponde ao coração espiritual e que é, portanto, uma terceira etapa.
Suas mãos estão em oração diante de seu peito.
Há resolução ao centro.
Não há mais movimento no sentido inspiração/expiração, no sentido contração/dilatação, não há mais a crua, há a Unidade, essa
unidade de oração que você tem no interior de seu coração.

Você está em face de um de seus irmãos, que está sentado sobre uma cadeira e que espera.
Uma vez que suas mãos estejam repletas do amor da Unidade, você vai colocar suas mãos acima da cabeça, sobre a cabeça daquele
que recebe a energia da Unidade espiritual.
E você faz isso por três vezes, ilustrando, assim, os três corações reunificados, mantendo certo tempo as mãos juntas, no movimento
de vir colocarem-se sobre a cabeça, alguns instantes.
E uma terceira vez.
Tomem o tempo que seja necessário para sua percepção.
Por esse trabalho, vocês realizam a alquimia dos três corações.

Meus muito queridos bem amados, antes de passar da efusão de meu próprio coração em seu coração, antes de deixar os jogos do
movimento e da dança e das explicações que eu lhes dei, gostaria de saber se vocês têm interrogações em relação a isso.

Questão: esse trabalho pode ser divulgado?

Esse trabalho é liberado e deve ser divulgado, qualquer que seja o estado de avanço e de constituição do que vocês chamam o corpo
de Luz.
Esse triplo trabalho, ao nível do coração, tem a particularidade de tornar permeável às energias de transformação, que estão presentes
sobre sua Terra e que vão amplificar-se nas semanas que vêm.

Questão: pode-se fazer essas etapas separadamente?



É preferível encadeá-las umas após as outras.
Há, primeiro, o coração físico, com o movimento de seu coração para aquele que está à frente, por trás.
Há, em seguida, o coração energético e, enfim, unicamente, vem o coração espiritual.
Três movimentos diferentes, três danças que permitem reunificar os três corações.

Não temos mais perguntas.

Então, vou pedir-lhes para fechar seus olhos, descruzar suas pernas e seus braços, pôr-se na posição de acolhimento e aceitar, meus
bem amados, o que vem para vocês agora.

Meus bem amados, vou deixá-los agora acolher, totalmente, esse estado em vocês, no silêncio e no recolhimento.
Eu lhes aporto a minha paz e o meu amor e deixo-os viver isso agora, entre si, durante uma dezena de minutos.
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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~ ATA VIBRATÓRIA DA TERRA ~

Bem vindos, irmãos e irmãs de superfície.

Vamos, agora, dar-lhes um balanço energético, uma ata vibratória da Terra.

Desde o início deste ano terrestre, nós trabalhamos, grandemente, na preparação das redes em relação com a
ascensão planetária.

Doravante, e desde o fim do verão, o planeta está pronto para ascensionar.

Certo número de revoluções dessas redes está em curso.

Falta apenas a boa vontade humana.

O que nós chamamos tomada de consciência em número importante de almas para efetuar essa passagem.

O que eu quero dizer com isso é que tudo está pronto, no nível das redes intraterrestres, no nível das redes
magnéticas.

Nós não esperamos mais do que o bom querer humano, a vontade de ascensão da humanidade em uma
percentagem que permitirá efetuar esse salto.

Existem oportunidades, não planetárias, mas cósmicas que se instauram antes do fim deste ano.

Isso não quer dizer que, obrigatória e necessariamente, a Terra irá ascensionar naquele momento.

Entretanto, os alinhamentos geomagnéticos e geocósmicos estarão em alinhamento perfeito neste fim desse ano
terrestre.

Trata-se de uma oportunidade vibratória, que se chama de porta das estrelas, que vai pôr em alinhamento total o
Sistema Solar e o conjunto de seus planetas com o centro galáctico.

Esse período representa uma oportunidade de ascensão, mas, também, a partir de 15 de dezembro, uma
oportunidade máxima de manifestação de povos que vocês chamam extraterrestres em seus céus.

Isso dependerá do desejo, da oração, se preferirem, do coletivo humano em favor dessa aparição.

Como vocês sabem, os elementos – como o haviam anunciado alguns mestres em contato com vocês – estão,
doravante, em plena fase de manifestação de natureza regeneradora.

O cinturão do Pacífico, ao nível de vulcões e, portanto, do elemento fogo, entrou em atividade há algumas semanas e
continuará seu despertar.
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O elemento água é onipresente e está modificando a conformação das terras, a toda velocidade, coisa que vocês
nem sempre sabem pelos seus meios de comunicação.

Isso quer dizer que vocês entraram, realmente, em uma fase de transformação.

A duração, a importância e a severidade dessa transformação será função de capacidades de resposta do conjunto
de povos de superfície.

Quanto a nós, nós concluímos e levamos a efeito, tanto quanto possível, a preparação do núcleo terrestre para essa
revelação.

Cabe a vocês, nas semanas ou mesmo nos alguns anos que lhes restam nessa dimensão, pôr ordem e pôr-se em
acordo com suas aspirações profundas e não as aspirações que esperam de vocês a sociedade e seus próximos.

É indispensável que, no espaço de tempo que lhes resta, vocês estejam, totalmente, em acordo com os desejos
profundos de sua alma, quanto ao desenrolar de sua vida, agora e já, nessa dimensão.

A conformação de seu desenrolar de vida com seu plano de vida – que vocês programaram antes de encarnar – é,
hoje, mais do que nunca, desejável para permitir, no momento vindo, uma eventual ascensão, com ou sem o corpo.

Cabe a vocês, hoje, decidir, tomar as resoluções que levarão à plena liberdade e à plena expressão de sua alma.

Nenhum elemento exterior, seja de ordem afetiva, geográfica, financeira, pessoal – a título de conveniência pessoal –
deve entravar o pleno desabrochar de seu projeto de vida.

Cabe a vocês, portanto, cortar, mudar o que deve sê-lo, para evitar, ao máximo, os períodos inexoráveis de
confrontação, tanto com as sociedades como com os aspectos elementares geográficos que irão desde a

manifestação visível e tangível de seus elementos, mas, também, na qualidade de seus meios de transporte e de
alimentação.

Vocês devem reencontrar as ferramentas que lhes permitem realinhar-se, recentrar-se e reencontrar seu coração
espiritual.

Nenhuma concessão deve intervir.

Vocês devem mostrar e demonstrar sua determinação, sua firmeza para aceder a essa Divindade.

Foi dito, frequentemente, que a árvore será julgada por seus frutos.

A árvore não é exterior e os frutos são aqueles que vocês mesmos portam, e esses frutos têm por nome honestidade,
justiça, alegria, serenidade e paz.

Vocês devem, a todo custo, buscar isso.

A Terra, os elementos, varrerá aqueles que não são capazes de conformar-se aos seus objetivos e planos de vida.

Não há qualquer punição aí, há, simplesmente, uma conformação de leis divinas com o humano.

Cabe a vocês escolher entre uma vida de desejo e de experiências ou, eu digo, efetivamente, «ou», uma vida
religada à Fonte e uma vida divina.

Não há compromissos possíveis nos níveis individuais, de grupos sociais, de etnias, de países, de continentes.

A espada de verdade já se abateu sobre vocês, ela corresponde à modificação profunda da distribuição da água e
das riquezas.

Eu entendo por riqueza não o que vocês chamam dinheiro, que não existe na quinta dimensão, mas, efetivamente, a
repartição de riquezas alimentares e riquezas de coração que permitem, a si mesmas, manter a vida, qualquer que

seja a dimensão.

Vocês estão em face de escolhas, de confrontações, de decisões que vocês, sozinhos, podem tomar.

Qualquer que seja o desvendamento do plano pelos povos extra ou intraterrestres, qualquer que seja a emergência
deles em sua realidade de terceira dimensão, ninguém poderá dar o passo em seu lugar.

Vocês entraram no que inúmeros seres humanos chamarão turbulências elementares, financeiras, sociais,
econômicas e, no primeiro plano, alimentares.

A perturbação de que vocês são o alvo não é inevitável, ela faz parte de uma pequena era de transformação,
necessária, que sobrevém a cada fim de ciclo.

Não há catastrofismo, não há visão destruidora, há arranjo, reajuste e conformação.

Então, alguns povos sofrerão a fome, alguns povos sofrerão a água, alguns povos sofrerão o frio, alguns povos
sofrerão o fogo, alguns povos sofrerão tudo isso.

Só o modo pelo qual vocês estão alinhados, estão recentrados, permitirá a vocês dirigir esse afluxo suplementar no
interior de seu corpo.



interior de seu corpo.

Frequentemente, muito frequentemente neste mundo, vocês buscaram, em seu tempo linear, conhecer datas.

Não há mais data, uma vez que vocês estão nas datas há algumas semanas e alguns meses.

Vocês estão no interior do que foi chamado, em seu livro sagrado, os tempos reduzidos – chamados dois tempos, a
metade de um tempo e um tempo – que corresponde ao período de dois anos e meio.

Isso não é em dez anos, é agora.

As decisões para seu futuro engajarão sua alma para um ciclo de cinquenta mil anos, no mínimo.

Suas escolhas serão definitivas.

Não se trata de uma advertência, porque ninguém, qualquer que seja a escolha, julgará sua alma.

Cada alma nasceu e permanece livre de suas escolhas.

Não há qualquer julgamento, qualquer escala de valores em tudo isso.

Há apenas um tempo que está aí e que impõe, por modificações geomagnéticas e geocósmicas, estabelecer a
certeza de suas escolhas e ali mantê-los.

Eu repito: isso não é em uma semana ou em alguns anos, isso é agora, e vocês estão nesse agora.

Se vocês não veem as coisas assim, se não querem ver o que muda, coloquem-se a questão de «o que é que resiste,
em vocês, à mudança?».

Mas a Terra já mudou, as redes ascensionais já estão no lugar.

A modificação dos elementos está em pleno andamento, e esse será o caso nos meses que vêm, até o fim do ano de
2008.

Essas perturbações climáticas são inscritas na história dos ciclos da humanidade, e sobrevêm em períodos regulares
na história desse planeta.

Elas não são ligadas a qualquer punição, evolução, involução terrestre, humana, mas, efetivamente, a um balé
cósmico dos céus, nos quais as órbitas planetárias põem-se em ressonância com o Sol Central.

Poder-se-ia comparar isso, se querem, à rã que está na água fria e a água aquece-se, progressivamente.

A rã deixa-se escaldar.

Ela não tomou consciência de que o ambiente mudava.

A experiência poderia ser feita no outro sentido.

A temperatura da água baixa, progressivamente.

A água congela-se, e a rã é congelada.

Vocês estão nessa situação, na qual vocês devem alinhar-se no projeto de sua alma para perceber, sentir, em
verdade, as mudanças que já estão aí.

Vocês querem extrair-se do magma ou acompanhar o magma?

Mas não pode haver meias-medidas.

Ou vocês mudam de frasco, ou permanecem no frasco.

A decisão é difícil a tomara porque, saindo do frasco, há outro bocal.

Todas as descrições que eu poderia dar-lhes de mundos intraterrestres de quinta dimensão com o corpo seriam
apenas descrições.

Eu poderia, como aprendi a palavra, fazer-lhes a publicidade, a propaganda, mas isso seria apenas a propaganda.

Há um frasco fora desse frasco?

Não há apenas um, há vários deles.

Mas é preciso, para isso, aceitar extrair-se de seu frasco.

Vocês estão na situação da rã, vocês estão imersos em uma realidade que se transforma.

Contrariamente ao que vocês creem, coletivamente, não há um antes e um depois, a um instante T.



Esse será o caso, unicamente, no momento do basculamento na esfera ascensional, mas, antes, vocês estão no
frasco, e as mudanças, mesmo se se aceleram, vocês não têm, mesmo, mais consciência delas.

Imaginem, simplesmente, que vocês possam extrair-se do ambiente no qual vivem e mergulhar no ambiente de seu
tempo terrestre vinte anos atrás.

Vocês descobririam um oásis de paz, de serenidade, de alegria.

Imaginem que, se os remetam a esse tempo presente.

Vocês seriam bombardeados de ondas ditas negativas.

Vocês ficariam apavorados pela mudança de atmosfera vibratória e, no entanto, mesmo se vocês a sintam ou
pressintam, vocês ainda continuam no frasco.

É sobre essa visão, esse aspecto metafórico que eu gostaria que vocês meditassem: a realidade que vocês vivem
não é mais, absolutamente, a mesma que aquela de há vinte anos e, no entanto, vocês têm a impressão de que as

coisas quase não mudaram.

Mas há um mundo de vibração entre essa Terra de há vinte anos e esta Terra de hoje.

Uma pessoa que teria deixado essa Terra há vinte anos e voltasse, não poderia ali viver e, no entanto, vocês ali
vivem.

As forças em presença jogaram na adaptação do ser humano às modificações que sobrevieram de maneira
progressiva.

Hoje, vocês devem despertar, totalmente.

Quanto a nós, nós estamos serenos.

A Terra está pronta, as redes magnéticas estão prontas.

Nós confiamos, inteiramente, na vontade divina para cada um.

Cada ser estará no lugar que escolheu, livre e totalmente.

Aí estão as algumas informações que eu queria partilhar com vocês.

Se vocês tiverem interrogações, eu gostaria de tentar responder.

***

Questão: a partir de qual proporção de pessoas essa ascensão poderá acontecer?

Não é uma questão de número, mas de nível de consciência.

Bastam cem seres humanos que toquem um nível de consciência extremamente elevado, que favoreça o
basculamento.

Pode haver dez milhões de seres despertos, eles não bastarão para assegurar o basculamento.

É uma questão de qualidade de despertar.

Isso não se mede em número de pessoas.

Aí está o erro fundamental.

***

Questão: essa qualidade de despertar é atingida, hoje?

Vocês ainda estão aí.

A resposta está dada.

***

Questão: qual seria o melhor meio de atingir essa qualidade de despertar?

Eu creio que vocês receberam vibrações de uma grande deusa que os fez aproximar-se do que é a totalidade do
despertar (ndr: MA ANANDA MOYI).

Não basta, de fato, querer definir novos paradigmas, dizer «eu vou comer biológico», «eu vou viver em uma casa com
normas ecológicas», «vou à igreja todos os dias», «eu subo em vibração todos os dias».



O melhor despertar é aquele que se refere à adequação entre a sua alma e a manifestação da sua alma em
encarnação.

A qualidade vibratória situa-se nesse nível, e isso necessita de estar na justiça, na verdade, fugir da mentira, fugir da
dualidade, fugir das contradições e das confrontações.

Não fugir para salvar-se, mas resolvê-los, é o termo o mais adequado.

***

Questão: nesses momentos de passagem, o mental não é um freio enorme?

Tudo depende de pelo que é alimentado o que vocês chamam de mental.

Se o mental for alimentado pelas suas emoções, efetivamente, ele será um freio.

Se o mental for alimentado pela energia do ego, efetivamente, ele será um freio.

Se o mental for alimentado pelo pensamento iluminado, ou seja, pela alma, naquele momento, ele será uma ajuda.

Vocês receberam isso, durante um período de ensinamentos sobre os apegos, o desapego e a mestria, eu os remeto
a eles.

***

Questão: há um cristal mais específico para as evoluções atuais?

Há milhares de cristais.

Essa questão não tem sentido.

Vocês estão em ressonância, a cada instante da sua vida, em função das suas diferentes funções, com várias
centenas de vibrações cristalinas.

***

Questão: na terceira dimensão, nós exteriorizamos o pensamento por palavras e...

É falso.

As palavras são a tradução do seu mental e não do seu pensamento.

Há uma enorme distância entre o seu pensamento e as suas palavras.

O pensamento real apenas pode ser captado pelo pensamento e não pelas palavras.

O que eu chamo de pensamento é, simplesmente, emitir um pensamento.

O mental é uma construção que não é um pensamento.

***

Questão: em sua dimensão, portanto, os pensamentos são emitidos e...

E captados pelo conjunto da comunidade.

Não pode ali haver interpretação.

Um pensamento é um pensamento, é um trem de ondas.

Uma onda é uma onda, ela não leva interpretação, contrariamente à linguagem, que é outra forma de ondas que
passou pelo filtro mental de outra pessoa.

Uma onda primária não pode ser modificada no âmbito do pensamento.

O que é, sistematicamente, o caso no âmbito da linguagem.

É o que vocês chamam de seus quadros de referência e de seus modos de funcionamento psicológicos.

***

Questão: o que você chama de ponto central de Deus corresponde ao que chamamos de Fonte divina?



Não completamente.

Isso é mais complexo.

Isso está fora do assunto, no momento.

A Fonte, para vocês, é a Intraterra e o Sol.

***

Será tempo, agora, que eu volte aos meus espaços.

Recebam a minha saudação fraterna.

Recebam as saudações do povo Intraterrestre.

E, sobretudo, o que eu posso dizer-lhes é «boa escolha».

Bem a vocês, caros irmãos e irmãs.

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

Mensagem da INTRATERRA no site francês:
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los aqui e, para aqueles a quem não conheço ainda, saibam que eu
intervenho em resposta às suas questões.
É a minha maneira de trocar com vocês e de ficar contente de discursar.
Então, recebam toda a minha bênção, todo o meu amor e, agora e já, eu lhes dou a palavra.

Questão: poderia esclarecer-nos sobre a urgência da situação atual?

Não há mais urgência, porque vocês entraram onde deviam entrar há tanto e tantos anos, como tantas pessoas anunciaram.
Vocês estão dentro.
É uma excelente notícia, porque a Luz chega e vai muito mais rapidamente do que vocês acreditam.
Vocês estão dentro, ou seja, na iminência da revelação.
Eu não falo de catástrofes, isso é acessório, eu falo, sobretudo, da iminência da Luz.
Então, vocês estão prontos para acolher a Luz?

Questão: se se está pronto, como ajudar aos outros a ficarem prontos?

Se vocês estão prontos, vocês já estão na irradiação, vocês irradiam essa Luz, é tudo o que há a fazer.
Vocês podem, também, falar.
Mas eles terão dificuldade para crer em vocês, se vocês dizem que a Luz chega e não apenas as merdas que chegam.
Então, vocês apenas podem afirmar a Luz que vocês são e, quanto mais vocês estiverem em sua própria Luz, mais prestarão serviço à
humanidade, para aqueles de quem se aproximarem, em todo caso.
Quanto mais vocês forem numerosos a estar na certeza dessa beleza, dessa Luz que vem para vocês, mais rapidamente a merda,
como vocês dizem, vai passar.

Questão: poderia falar-nos de eventos iminentes?

Eu disse que o céu vai cair sobre a cabeça.
É exatamente isso.
Quer dizer que vocês vão enfrentar irradiações de natureza desconhecida, de momento, na encarnação.
Essas irradiações vão impactar cada ser humano, mas se há resistências, isso vai agravar as resistências, porque se aumenta a
energia mecânica em um sistema que existe.
Quando eu digo que é o céu que vai cair sobre a cabeça, não é uma imagem, é, verdadeiramente, a energia cósmica que lhes cai
acima, mas em um grau que jamais foi conhecido.

Vocês sabem, há mais de vinte e três anos o Sistema Solar entrou sob a influência do Sol central da galáxia, e vocês são
bombardeados de energia fotônica, que alguns chamaram o Espírito Santo.
Essa energia é cumulativa, progressivamente e à medida dos anos, há mais de vinte anos.
Ela permitiu preparar a ascensão vibratória da Terra, mas, também, de alguns seres humanos que receberam essa energia há mais de
vinte anos.

Alguns vão abrir-se unicamente agora, e alguns vão abrir-se ainda em algum tempo.
Essa energia é cumulativa, entretanto, posso dizer que ela é transmitida em dose homeopática.
A Terra reagiu, também, a essa energia.
Os vegetais, os animais, toda a criação reagiu.
Mas era, eu diria, apenas um milésimo da energia que vai chegar.

Há vinte anos foi cumulativa, progressiva, e tinha o tempo de absorver, metabolizar-se ou provocar resistências mais fortes.
Agora, ela vai chegar de repente, inteiramente.
Então, agora, cada um de vocês viverá isso diferentemente.
Tudo dependerá, também, dos lugares em que vocês estão.
A irradiação não será a mesma sobre a França e sobre os Estados Unidos, mesmo se não for a mesma irradiação que irá sobre a
Califórnia ou que irá sobre Utah.
Cada lugar receberá, de acordo com os lugares, em função de resistências que surgiram em função da transmissão da energia há
vinte anos.

Agora, a resultante, ao nível econômico, social, geofísico, dos climas, vocês já a têm sob os olhos.
São as últimas premissas.
Através do que aconteceu desde o início deste ano, em diferentes países, vocês têm as premissas do que vai acontecer a um nível
muito mais importante, mas multiplicado, é claro.

Questão: o que é para a França, em particular?

Só Deus sabe!
Nós sabemos que essa energia chega muito em breve.
Vocês estão dentro.
Essa energia faz sentir seu efeito.
Agora, há resistências, aceitações.
Nós não podemos prejulgar, apesar do que temos visto desde o início do ano, de como vai reagir um país.
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Isso é variável.
Mas creiam-me, o mais importante não é a França, mas é o que vocês chamaram a NOM, a Nova Ordem Mundial que, eles, vão, a todo
custo, tentar evitar essa transformação.

Então, o perigo não vem de seu país ou de outros seres humanos.
Ele vem de egrégoras que vieram criar e manter o medo e a competição sobre o planeta, porque eles virão jogar as forças deles
através de diferentes tecnologias de influência de pessoas, sejam as ondas elétricas ou eletromagnéticas, seja pelas vias de
comunicação, seja pelas vias das mídias, vão tentar insuflar ainda mais medos.
Mas isso não é específico para a França, mas específico para todos os países ditos modernos ocidentais.

Questão: como reencontrar a confiança, a serenidade?

Na condição de voltar-se para o interior, para o coração porque, no exterior, não há segurança.
Todas as seguranças exteriores são ilusórias, temporárias e fictícias.
A segurança do trabalho suprime seus medos do amanhã.
A segurança afetiva suprime seus medos do abandono.
A segurança material suprime seus medos de faltar.
A segurança disso suprime o medo daquilo.
A única verdadeira segurança é a segurança do coração.
Fora disso são falsas seguranças que os afastam de seu coração.

Não é preciso pensar na confiança, na serenidade, na segurança.
É preciso pensar no amor, na Luz, no Pai no interior de si, é tudo.
Querer, a todo custo, prender-se a algo de exterior para encontrar algo de sólido, entre aspas, através de uma pessoa, através de um
lugar, através de uma situação, essa necessidade de tranquilizar-se em algo de sólido, mas é enganar-se, de algum modo porque,
hoje, é demandado encontrar essa solidez em si.
É si mesmo que é sólido, não é o exterior.
Em relação ao céu que cai sobre a cabeça, há apenas vocês que são sólidos.

Questão: como comportar-se com uma criança índigo?

São o quê, as crianças índigo?
As crianças índigo são algo que foi criado a partir do zero.
Há numerosas crianças, há numerosos anos, que são diferentes, porque são mais antigas, mais despertas do que vocês.
Então, esses seres, os pais dizem-nos índigo.
Então, todos os pais que tinham crianças hiperativas, anormais, disseram, também, «são índigo».
Depois, houve crianças cristal, mas tudo isso é besteira.

Houve crianças diferentes que se encarnam, é tudo, com especificidades, com fragilidades, mas é falso.
É preciso deixá-las desabrochar.
Não há regras precisas de fechá-las no índigo, cristal ou outro.
Mas não se deve fazer generalidades com isso, porque houve abusos enormes que foram feitos.
É preciso demonstrar firmeza.
Vocês estão aí para guiar os filhos, vocês não estão aí para controlá-los, vocês estão aí para dar-lhes o amor e não impedir que alguns
guard-rails sejam violados, eu diria.

Portanto, tudo o que vocês têm a fazer é dirigir isso.
Não há regras precisas, porque é uma criança índigo ou uma criança cristal ou uma criança normal.
Aliás, não há mais criança normal.
Todas as crianças que se encarnam há mais de vinte anos já são encarnadas submetidas à influência dessas irradiações.

Questão: o DNA delas já está, portanto, modificado?

Necessariamente.

Caros amigos, eu lhes digo obrigado pela grande qualidade de suas trocas e por ter-me ensinado que a grande preocupação dos
seres humanos, enquanto o céu cai-lhes sobre a cabeça, é seu trabalho.
Foi uma brincadeira, é claro.
Eu lhes digo até breve.
______________________
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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Bem-vindos a vocês, caros irmãos e irmãs na humanidade e em Cristo.
Eu sou SILO.
Eu venho falar-lhes, primeiro, de modificações estruturais em seu corpo e nas semanas que vêm.

De fato, a humanidade, em sua totalidade e em sua inteireza está vivendo transformações importantes.
Essas transformações não são aquelas, habitualmente, de sua vida linear de terceira dimensão.
Essas transformações sobrevêm de maneira episódica e rara.
Quando eu digo rara, a escala de tempo dela é bem superior a uma vida, mas bem mais, em ciclos de humanidade, da ordem de
cinquenta mil anos.

É, portanto, uma época privilegiada de grande festa, que cada ser humano prepara-se para viver.
Cada ser humano tem um modo de vivê-la, profundamente diferente, de acordo com seu sistema de crenças, seu sistema de verdade e
seu sistema de vontade.
As estruturas físicas e as estruturas mais sutis devem harmonizar-se com as irradiações de natureza elétrica, magnéticas, fotônica,
muito, amplamente diferentes daquelas que vocês conhecem desde que vivem nessa encarnação.
A própria natureza dessa irradiação fotônica, eletromagnética vai tornar-se profundamente diferente, e as estruturas humanas
percebem e sentem isso.

Obviamente, cada alma vive-a de maneira diferente.
As modificações estruturais em curso e a vir dirigem-se tanto às suas células como às suas emoções, como às suas concepções,
como às suas energias, no sentido o mais amplo.
Essas irradiações novas podem ser assimiladas a um rito de passagem, a passagem que é definida como um ponto de partida e de
chegada.
A passagem, em si mesma, que é definida como a travessia de algo.
Essa noção de travessia corresponde a uma modificação importante ao nível das estruturas.

Obviamente, cada alma tem a possibilidade ou a liberdade de atravessar ou não, de ir ao outro lado do túnel, ao outro lado da margem,
em função de sua vontade, de suas crenças, de suas certezas e de seus desejos de experiências e o modo de viver as experiências.
Então, as premissas da transformação estão, já, presentes há algumas semanas, não ao nível do corpo (o que já é o caso para alguns),
mas ao nível coletivo, por um elemento extremamente importante, que está presente no conjunto da humanidade, através do que é
chamada uma confrontação.
Essa confrontação que se situa, igualmente, no interior de cada estrutura humana, na qual são confrontadas, de um lado, a vontade de
estabilidade, a vontade de perdurar certa forma de manifestação da vida e, do outro lado, algo que é eminentemente angustiante para
alguns, que é a novidade.

Ir para algo de diferente, algo que pode parecer ser desejado, ao mesmo tempo em que temido.
Essa confrontação vocês a vivem, no interior de si, de maneira íntima, mas, também, em suas relações inter-humanas, mas, também,
em suas relações em diferentes grupos sociais aos quais vocês pertencem.
Mas, também, a confrontação com algo de evidente, que vocês conhecem, todos, porque seus meios de informação inundam-nos
nesse propósito, que é a modificação de seu planeta, o que é chamada a biosfera, ou seja, os elementos, a modificação geofísica que
sobrevém em diferentes lugares do planeta e com a qual vocês são regados por seus meios modernos de comunicação.

Nesse sentido, a Terra ilustra, perfeitamente, em suas mudanças, em suas modificações de repartição de suas massas hídricas, em
suas modificações de repartição de massas de ar quente e de ar frio, o que acontece, também, no interior de suas próprias estruturas,
que vocês vivem, de momento, em espírito de confrontação e, em breve, em suas células.
Alguns de vocês estavam avançados e vivem isso há muito tempo.

Se querem, vamos ver quais são, primeiro, os primeiros sinais de que a confrontação chega em vocês.
Primeiro, sensações não habituais ao nível da cabeça, que podem traduzir-se por dores de cabeça, vertigens, sensações de
compressão, em todo caso, por algo que não é como de hábito, ao nível da cabeça, acompanhado, frequentemente, de modificações
de percepções, de sons ou de ruídos ao nível dos ouvidos.

Obviamente, a qualidade de sono, os sonhos podem ser diferentes.
Vocês não serão confrontados em todos os setores de sua vida, mas aos seus medos, porque, se há uma coisa que será preciso
superar nessa passagem é, efetivamente, a noção de medo.
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Então, não se supera o medo analisando o medo.
Supera-se o medo desenvolvendo a confiança e a fé na Divindade, na Luz, na realidade dos planos espirituais.

Cabe a vocês desenvolver sua certeza de fé, sua certeza da realidade dos planos multidimensionais espirituais.
Porque vocês não encontrarão, no lugar em que serão confrontados, matéria para superar a confrontação.
Vocês encontrarão isso apenas na certeza da fé e na confiança que vocês põem em sua vida e em suas estruturas.
A resistência, o medo é um elemento que vai contra a evolução e contra a evolução espiritual.

Então, algumas almas serão impactadas nas relações interpessoais, nos casais, no trabalho, na família.
Outras serão confrontadas, interiormente, e não de maneira interpessoal, em relação aos seus medos do abandono, da falta, o próprio
medo da espiritualidade, ao mesmo tempo crendo nela, é claro.

Então, essa confrontação será, também, e antes de tudo, a confrontação com a Terra, aquela que suporta a vida há tempos
imemoráveis prepara, ela também, a passagem dela.
Ela vai confrontá-los através dos elementos.
Mas ela vai, também, confrontá-los através da mecânica, seja a mecânica de um relógio, de um automóvel, de um aparelho doméstico,
mas, antes de tudo, através dos elementos que vocês veem ao seu redor.

Mas nesse país, que vocês chamaram, um tempo, de «filha mais velha da igreja», vocês estão protegidos, contrariamente a outros
países que já estão, completamente, eu diria, nessa realidade.
Não é questão de acrescentar medo, é questão de acrescentar a lucidez, a certeza do que é sua vida, do que vocês desejam de sua
vida em um futuro próximo.
Qual é seu objetivo?
A Terra pergunta-lhes isso, mas esse objetivo não é um objetivo para dez ou vinte anos.
É um objetivo imediato.

A Terra e Cristo vêm bater à sua porta para perguntar o que vocês querem.
E vocês têm total flexibilidade para decidir o que querem, porque não há ninguém para julgá-los, exceto si mesmo.
É-lhes solicitado passar para além do julgamento, mesmo de si mesmo sobre si mesmo, ou seja, sair da dualidade, do bem e do mal,
entrar na Unidade da Luz que vocês são, reconhecer-se filho da Luz, filho do Amor, sair dessa máscara que, no entanto, foi necessária
para nossa evolução que é a dualidade e a encarnação.

Certamente, a vida, tal como vocês a têm vivido, é bela, quaisquer que sejam as experiências porque, efetivamente, quaisquer que
sejam suas misérias pessoais, vocês olham o Sol, a criação, ela é sublime e, no entanto, a criação, em outro nível de manifestação,
para além de sua dimensão de dualidade é, quanto a ela, muito mais bela.
É tempo, agora, para aqueles que o desejam, de viver outras realidades, nas quais os códigos de funcionamento, os modos de
funcionamento não são mais, de modo algum, os mesmos.
Mas ninguém os forçará a ir para isso, porque vocês são inteiramente livres para querer experimentar mais tempo a experiência da
encarnação e da dualidade.

Vocês são livres para levar consigo a única coisa que podem levar, é seu corpo, ou deixá-lo.
É-lhes solicitado, vigorosamente, para não ter medo ou apreensão em relação a tudo o que bate à porta.
Tudo isso é apenas para engajá-los a olhar no interior de si, olhar, claramente, o que vocês são, quais são seus desejos, quais são
suas aspirações.
É, novamente, a dualidade, as paixões, os sentimentos, a sexualidade, a matéria?
Nada há de repreensível nisso.
Ou será que sua alma está pronta para fazer a passagem, com ou sem o corpo, para ir para essa dimensão prometida, da qual muitos
médiuns falam e anunciam, já, no apocalipse de São João e pelos profetas do Antigo Testamento e pelos Upanishadse, mesmo, pelo
Corão?

O ser humano sabe disso, mesmo aqueles que em nada creem.
Eles portam, em si, o vestígio do traumatismo inicial, vivido quando da encarnação.
Eles sabem muito bem que um novo paradigma surge.
Então, os mais dotados vão resistir, através de resistências intensas, à novidade, resistências intensas aos novos paradigmas, como
para prender-se ao que vai dar cada vez menos tomada, cada vez menos certezas às suas vidas.
A única certeza será a necessidade de fazer escolhas, olhar em si o que é que cada alma quer.

Vocês são totalmente livres.
A resistência, a confrontação não é um mal em si.
Aqueles que diriam «eu sei o que eu quero, a quinta dimensão e nada mais» e que não sentem, de momento, resistências,
experimentarão, talvez, resistências muito fortes no momento da passagem, enquanto outros, que são confrontados hoje, farão a
passagem muito mais facilmente para essa outra dimensão.
Então, aí também, não se deve julgar, nem a si mesmo, nem aos outros.

Nesse espaço de tempo reduzido, limitado, alguns começaram a confrontação mais cedo do que os outros.
Outros não têm problemas de confrontação, mesmo se se digam prósperos na vida, mas eles encontrarão a confrontação no último
momento.
Eles não têm necessidade de ser confrontados muito cedo.

Lembrem-se das palavras de Cristo: «os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos», «ninguém pode penetrar o reino
dos céus se não volta a tornar-se como uma criança».
É o quê, uma criança?
É a inocência, é aquele que não procura acumular na previsão do futuro.
É aquele que vive, plena e totalmente, o instante.
Ele está desembaraçado de seu passado e de seu futuro, não ainda, totalmente, poluído por seu mental.
A confrontação da passagem é isso.

Então, é-lhes solicitado, vigorosamente, não julgar, de momento, aquele que rejeita com força, estardalhaço, convicção, essa
passagem.
Mas vocês, no coração, verão que tudo se esclarece e, como diziam os mestres orientais, tudo isso é apenas ilusão.
Sua Unidade, sua Divindade, sua essencialidade está bem além desses jogos da dualidade.



De maneira muito mais fácil do que jamais foi, pela potência do que vem.

Questão: como, enquanto terapeuta, levar o outro a ver essa Luz?

É o papel de todo mundo aqui presente.
Todo elemento que afastaria essa Luz em sua relação ao outro seria, eu exagero a palavra, um pecado contra o outro.
Vocês todos que estão conscientes da Unidade e do Amor, mesmo se seja, unicamente, em seu mental e não em sua vivência, vocês
devem, a todo custo, fazer passar isso.

Questão: como ajudá-los a ver a Luz para além de sua própria Sombra?

A Sombra jamais foi, cara amiga, o que escondia a Luz.
A Sombra estava presente, unicamente, para mostrar-lhes o que era a Luz.
Então, não é questão de levar a atenção sobre a Sombra, hoje, mas, efetivamente, mostrar o que é luminoso.
A ênfase ou a consciência levada sobre a Sombra não faz desaparecer a Sombra.
A Luz basta a ela mesma.
Apenas fazendo crescer a Luz é que a Sombra desaparece, mas não limpando a Sombra.
Isso é cada vez mais verdadeiro para as semanas que vêm.

Não é procurando o mal ou o que é suposto de bloquear a emergência da Luz que a Luz vai emergir.
A Luz está aí, ela bate à porta, ela pede apenas para desabrochar.
Então, é preciso desabrochá-la, a Luz.

Questão: mas alguns não sabem o que é a Luz, como mostrar a eles?

Sendo, si mesmo, Luz, esse raio de Sol que eles esperam.
Nenhum ser humano, eu digo, efetivamente, nenhum, mesmo aqueles que recusam, totalmente, a Luz, não sabe, de algum modo, o que
é a Luz.
A mais terrível das almas condenadas tem, em si, essa partícula de Luz.
É preciso encontrar o ponto de entrada.
O ponto de entrada é a afirmação do que vocês são, é a afirmação da Luz.
Cada ser humano, em especial aqueles que estão na resistência, esperam, talvez, apenas uma única coisa: é reencontrar aquele que
vai dizer-lhe que a Luz é a Verdade, é a Vida, é a única possibilidade.
Se vocês agem, mesmo com a Luz, sobre a Sombra, vocês estão na dualidade.

O princípio de ação é informação e transformação.
Informação, como eu o faço nesse momento.
Transformação, isso quer dizer acender a Luz neles e, para acender a Luz, não é preciso ver a Sombra.
Não se esqueçam de que são tempos reduzidos.
É preciso fazer isso, porque é a época, e os modos de funcionamento perpetuados por alguns os arrastam a esquemas obsoletos que
não têm mais lugar de ser, quaisquer que sejam.

Questão: que serão essas transformações?

A vinda da Luz.
O fato de não estarem mais separados de outros planos que estão aí, para agir.
A confrontação com as outras realidades, fora da humanidade que vocês representam, ou seja, a intercessão visível de seres de Luz,
de seres espirituais, de extra e intraterrestres.
Vocês tomarão consciência de que tudo isso foi escondido por muitas pessoas sobre a Terra que tinham interesse, obviamente, em
perpetuar os modelos de divisão e de separação.
Vocês compreenderão e viverão que não são separados de ninguém.

Mesmo seus piores inimigos na dualidade da vida são religados a vocês, não no sentido cármico de apegos, de laços, mas religados
ao nível do coração, ou seja, da grande Fraternidade.
É isso que vem para vocês.

Então, se vocês querem ali ver a miséria, a fome, vocês verão apenas isso.
Mas, se querem ali ver a ocasião única de transcendência, isso será, para vocês, a transcendência.
Vocês não poderão ajudar aportando o que comer ou o que aquecer.
Vocês apenas poderão ajudar sendo vocês mesmos ser divino, estando religado à sua Fonte, à sua Divindade, à sua Unidade, e
vocês estarão na ação correta em relação àqueles que procuram comer, mas que não buscam a Luz.
Aí, vocês mostrarão a eles a Luz, e eles poderão fazer a escolha, em todo conhecimento de causa.

Questão: ao ouvi-lo, isso parece muito simples, mas nossa vida quotidiana é mais complicada.

Cara irmã, se você vê isso como complicado é que não é suficientemente simples em você.
Portanto, isso quer dizer que é preciso simplificar ainda mais.

Se a confrontação chega, o que isso quer dizer?
De acordo com o princípio de ressonância, vocês atraem para si o que lhes dá medo.
Se você tem a impressão de que quer simplificar, mas que é complicado, é que você não simplificou, suficientemente, em si.

Então há, é claro, exercícios.
Eu dei deles há quinze dias, que eram extremamente importantes para permitir a passagem do ego ao coração.
A oração pode ser uma fuga, um álibi para afastar algo.
A oração do coração, que não emprega as palavras, mas é centrada no coração, é a única via.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do centro, as coisas tornar-se-ão mais simples.
Se isso lhes parece complicado, é que há momentos nos quais vocês saem do coração.
Se há momentos em que vocês são confrontados, é que saem do coração.

Eu lhes peço para aceitarem isso como um postulado, e verificarão, por si mesmos.



Eu lhes peço para aceitarem isso como um postulado, e verificarão, por si mesmos.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem da dimensão de seu coração, tudo se tornará simples, porque nada há que
seja complicado no coração, absolutamente nada.
Apenas o jogo da dualidade da experiência da vida que é complicado, porque há uma dualidade que se multiplica ao infinito, e era o
objetivo na encarnação nessa dimensão.

Então, se isso lhes parece complicado, façam simples.
Não são as coisas que são complicadas, são os eventos exteriores que lhes parecem complicados quando vocês não são simples no
interior.
«Voltem a tornar-se como crianças», dizia Jesus.

Questão: o espaço/tempo vai tornar-se uma única Unidade?

Não estou certo de que seja, completamente, isso.
A Luz aproxima-se de vocês.
A Luz ilumina.
A Luz faz desaparecer a dualidade.
A dualidade não é, unicamente, ligada a uma projeção no tempo linear, como vocês o conhecem.
Ela é, antes, a consequência disso.

Então, a Luz ilumina, transcende.
Nesse sentido, haverá desaparecimento da escala de tempo, tal como vocês a conhecem, mas é outro tempo e é, também, outro
espaço.
Não é o desaparecimento do espaço, é outro espaço, em outro tempo, no qual o tempo não é mais linear.
Mas é difícil a explicar.

A melhor imagem que eu posso dar é a pessoa que faz uma experiência transcendente, de morte, por exemplo: ela terá uma visão
instantânea, panorâmica de sua vida, mas, também, da vida sobre a Terra.
Isso se chama tomar a altura porque, quanto mais vocês sobem, mais escapam da atração da dualidade e mais veem, claramente,
todos os tempos ao mesmo tempo.
Esse tempo aqui não existe mais, mas o desenrolar do tempo não será mais linear.
Ele será sinusoidal, elíptico, mas não linear, nesse sentido em que o escoar do tempo – passado, presente, futuro – não tem mais
sentido nas outras dimensões.

Questão: é correto, hoje, investir muito para salvar um projeto?

Já, a palavra «investir para salvar» é, já, uma dualidade.
Entra-se, tipicamente, na explicação das resistências.

Por vezes, é preciso soltar algo para preencher novamente.
Enquanto se está ocupado, ao nível da consciência, com algo que é louvável, mas que consiste em querer tirar de algo que está na
água, mas se se exaure as forças nisso, sobretudo nesta época, é um erro.
Isso quer dizer que é muito melhor deixar morrer o que deve morrer, para renascer a outra coisa.
É preciso ir ao sentido da fluidez.
Tudo o que é resistência ao nível do corpo, ao nível da vida social, ao nível da relação interpessoal não tem mais lugar de ser.

Quanto mais vocês entrarem em resistência com situações ou pessoas, mais serão confrontados, de maneira intensa e forte, nas
estruturas físicas e sutis.
É preciso, para encontrar a mestria e o caminho do coração, aceitar soltar, mesmo se soltar dê medo, porque, depois é o
desconhecido, porque soltar evoca a noção de covardia, de fracasso.
Mas há fracassos que são necessários para encontrar a Luz, seja o fracasso do corpo ou do que foi empreendido, porque a Luz está
do outro lado, mas não se pode vê-la enquanto não se tenha soltado.

Questão: é correto aceitar a frustração profissional ou é melhor passar para outra coisa?

Aceitar a frustração é, já, passar para outra coisa.
Aceitar a frustração para passar para outra coisa é não estar no ressentimento, ou seja, na dualidade.
Passar para outra coisa é, por vezes, efetivamente, em seu caso, muito angustiante.

Reflitam que, sempre, no que vem, será preciso fazer a escolha entre o que vocês chamam a segurança, o que vocês construíram, os
baluartes, ou mesmo as muralhas que vocês construíram ao redor de seu coração para proteger-se do medo da falta, do medo disso,
do medo daquilo.
Será preciso fazer a escolha dessa segurança falsa, aleatória, é claro, e a segurança do coração.

Vocês preferem estar em harmonia aparente com os elementos, através do que construíram, uns e outros, em diferentes níveis?
Ou será que vocês vão preferir a segurança do coração?
O problema é que a maior parte experimenta uma vontade espiritual, mas sem querer soltar o resto.
Ora, isso não funciona assim, seja em tempo normal e, ainda menos, nesses tempos reduzidos.

Querer crer e querer pensar que, antes de encontrar o espiritual, seja necessário assegurar as condições materiais, é uma falsa
realidade, porque a espiritualidade é aquela de Cristo que dizia aos seus Apóstolos antes que eles se tornassem apóstolos: «deixe os
mortos enterrarem os mortos, solte tudo e siga-me».
Não houve muitos que o fizeram, porque isso necessita de algo de essencial que o ser humano deve aprender – para todo ser humano
em encarnação, qualquer que seja o nível de encarnação da Luz – que se chama comprometimento.
O comprometimento é algo de importante.

Sempre foi dito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que o Pai não gosta dos mornos.
Ele prefere aqueles que escolhem.
Mesmo aqueles que escolham a Sombra são, aos olhos d’Ele, mais fortes do que são mornos.

Vocês não podem permanecer, como dizem, vulgarmente, com as nádegas entre duas cadeiras.
É preciso escolher uma cadeira, verdadeiramente.



O tempo dos compromissos, o tempo dos comprometimentos. O tempo de composições, o tempo de adiamentos, o tempo de
«veremos mais tarde» acabou.
Vocês não podem mais estar na incerteza.
A incerteza é uma resistência.

Enquanto vocês disserem, seja a propósito de uma doença, de um trabalho, de uma pessoa: «sim, mas eu não posso ir aí, porque vai
faltar-me isso ou aquilo, vai faltar-me a pessoa, vai faltar-me o dinheiro ou vai faltar-me outra coisa» é que vocês não fizeram a escolha,
é que permanecem na posição de morno.
Será preciso enfrentar suas escolhas.
Será preciso enfrentar a confrontação.

Vocês devem afirmar o que querem.
Vocês não podem permanecer na dualidade.
Entretanto, se vocês escolhem a dualidade, então, não falem mais de espiritualidade, mas assumam o que vocês são.

Questão: o que fazer para enfrentar angústias ligadas à vida profissional?

Tudo o que eu digo desde que cheguei entre vocês é a resposta.
Não há outra resposta.
Compreendam, efetivamente, que as dificuldades que vocês vivem, uns e outros, não são punições, mas, ao contrário, ocasiões de
afirmar-se e de afirmar sua Luz e nada mais.
É o ego e a personalidade que os fazem crer que são angústias, medos, doenças e sofrimentos.
No coração não há lugar para tudo isso.

Quando eu falo de coração, eu repito, eu não falo de benevolência, porque não se pode estar na benevolência vis-à-vis de seu próximo
ou de sua família.
Mas isso é a benevolência do ego, não do coração.
O coração de que eu falo é o lugar da serenidade, da Divindade, no qual não há nem julgamento, nem sofrimento, nem pensamentos.
Há a felicidade e a plenitude.

Quando vocês chegarem ao coração, como o saberão?
Vem, porque não haverá mais lugar para outra coisa que não o coração e mais lugar para tudo o que, em sua vida, pareça-lhes
obstáculo.
O que vocês chamam obstáculo, eu chamaria oportunidade.
O que vocês chamam sofrimento, eu chamaria apelo da Luz.

Enquanto vocês veem o sofrimento, não estão no coração.
E o coração, como se faz para ali estar?
Bem, há os exercícios.
Há, simplesmente, a consciência que se leva ao coração, a um Pai que está no interior e não no exterior.
Vocês são seres de Luz que escondem em suas muralhas construídas pelos medos da sociedade, da família, do julgamento.
É tempo, agora, de tornarem-se verdadeiras crianças e abandonar seus jogos de adulto.

Enquanto vocês permanecem nos medos e nas angústias, não podem encontrar o coração.
Enquanto vocês levam sua atenção às angústias, não levam a atenção ao coração.
É preciso, efetivamente, que vocês compreendam que, contrariamente ao que creem, vocês sempre tiveram e têm, sempre, a escolha.
Há apenas preços a pagar que os impedem de crer que seja possível.
Mas sua liberdade de alma, de encontrar sua essência, seu coração não tem preço.

A questão é muito mais fundamental.
Vocês estão aí, sobre a Terra, para encontrar a segurança?
Vocês estão aí para encontrar uma alma irmã?
Ou vocês estão aí para realizar sua Divindade?
É a questão que lhes será colocada muito em breve, e é a única que vale a pena ser colocada: o que vocês querem?
Experimentar a dualidade, experimentar a beleza na dualidade, através do mundo da terceira dimensão, que necessita do
aprendizado, do sofrimento, da alegria, da alternância de dor e de alegria?
A vida não se limita a isso.
A vida, em outros espaços e outros tempos, é diferente daquela que vocês conhecem.

Vocês aspiram essa diferença ou não?
Vocês estão prontos para pagar o preço?
Vocês estão prontos para ir para o coração ou não?
Ninguém virá dizer-lhes «faça isso ou faça aquilo».
É a vocês que cabe a escolha.
Não há escolha a fazer em função do futuro porque, se vocês colocam as escolhas em relação ao futuro é, já, uma dualidade.
As escolhas devem ser colocadas não em termos de vantagens sociais, pessoais, afetivas ou outras, mas deve ser colocadas, mais
do que nunca, em termos de liberdade e de amor.
Aí está a escolha que lhes é demandada.

Questão: como saber se se está em um bom caminho profissional?

Essa questão, como outras, é apenas o reflexo do sentido da afirmação do coração porque, se há bom caminho, há satisfação, de
algum modo, há aproximação, eu diria, da energia do coração.
Todas as mudanças que sobrevêm nesse momento, quaisquer que sejam, da pobreza à riqueza, da riqueza à tristeza, do casal à
solidão, da solidão ao casal são mudanças que é preciso aceitar e são prefigurações de mudanças planetárias.
Elas são, portanto, feitas para aproximá-los do coração.
É preciso ir para onde há o mínimo de resistências possíveis.
Vão para essa fluidez, para esse coração.

Bem, caros irmãos e irmãs na humanidade e em Cristo, vou, agora, abençoá-los e aportar-lhes todo o amor dos planos espirituais.



Acolham isso como uma doação e como uma possibilidade de aproximá-los um pouco mais de seu Centro e de sua Luz.
Sejam abençoados e, talvez, até breve.
______________________
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/
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Bem, caros amigos, estou contente por reencontrá-los neste período extremamente importante.
Todos os períodos são importantes, vocês me dirão, mas este é extremamente específico.
Vocês vão entrar, em alguns dias, no período que corresponde ao advento, ou seja, ao período que precede de alguns dias o
nascimento de Cristo.
É um período altamente simbólico e, sobretudo, para este ano, altamente energético.

Vocês, talvez, ouviram falar, por certo número de vozes, há algum tempo, de certo número de coisas que devem acontecer sobre o
planeta.
Então, faz dois anos que eu falo do que vai acontecer ao nível dos elementos, mas eu sempre insisti sobre o fato de que o que
acontece no exterior do planeta acontece, também, no interior de si.
Então, talvez, neste momento, vocês sintam, de maneira mais intensa, essas perturbações que estão acontecendo no interior de suas
estruturas físicas.
Há, no interior dos corpos, um grande desarranjo que está se produzindo, ou seja, há grandes transformações que estão acontecendo
no planeta e no conjunto de seres vivos sobre este planeta e no conjunto do Sistema Solar.

Esses eventos não devem atrair mais do que isso sua consciência.
Basta, simplesmente, saber que as mudanças que estão se produzindo afetam, também, seu interior.
Não seria necessário, sobretudo, que essas mudanças exteriores fossem, também, para vocês, necessidades obrigatórias de
mudanças exteriores.
A necessidade a mais importante que vocês têm a viver é no interior de si mesmos.

Muitos de vocês, nesse momento, dizem-se: «seria ótimo que eu mudasse de marido, de mulher, de lugar, de profissão, de muitas
coisas».
Mas isso são as energias de impulso do advento que estão presentes desde o dia de Todos os Santos e que vão dar vontade de tudo
mudar.
Então, se vocês não podem mudar de profissão, de mulher, vocês vão mudar a disposição dos móveis.

Há, em toda a humanidade, nesse momento, uma necessidade incontrolável de mudança.
Essa necessidade não deve exteriorizar-se, mas permanecer no interior de si mesmos.
Se as necessidades são concretas para muitos de vocês, a mudança a mais importante deve desenrolar-se em seu centro interior, em
sua vida, de uma maneira geral, fazê-los sentir muito mais amor, ou seja, fazê-los colocar as boas questões e sobre o que vocês têm
necessidade de mudar, mas, sobretudo, em seu modo de fazer.

Vocês têm necessidade, mais do que nunca, de estar em um centramento energético, espiritual, que está além da agitação e da
confusão do mundo exterior.
A confusão exterior, vocês não têm necessidade de mim para saber dela.
Vocês olham, abrem as estações de rádio, as emissoras de televisão, a internet e veem os elementos água que são desencadeados
e, também, os elementos terra.
Tudo isso é apenas a preparação desse período que está caindo-lhes sobre a cabeça hoje, literalmente.
Mas não é por isso que é preciso perder o norte.
Dito em outros termos, sobretudo, permanecerem alinhados e centrados, quaisquer que sejam os eventos que cheguem à sua vida ou
sobre este planeta.

Então, eu sei que inúmeros profetas, médiuns, videntes disseram que iam acontecer muitas coisas, mas só o Pai conhece a sequência
dos eventos.
Isso vocês não podem dizer nem predizer, porque as coisas são extremamente flutuantes, justamente, em função da reação da
humanidade a essa efusão de energia que vem do Sol Central e, em breve, de outro planeta do Sistema Solar.
O importante é acolher essas energias, transmutá-las no coração e não criar uma agitação estéril que os afastaria do que vocês são,
ao nível de sua Fonte Interior.

Vocês viveram, há alguns dias, a lua cheia que precede o período do advento.
Vocês vão entrar, agora, no último mês do ano 2007, de um ano 9 que fecha um capítulo, e vocês , também, têm a fechar, a terminar
certo número de coisas para terem-se prontos para viver o que têm a viver, mas, sobretudo, no interior de si.
É preciso fazer um último trabalho intenso para eliminar, eu diria, as coisas que os incomodam, as coisas que lhes dão medo.
É preciso encontrar, de algum modo, a serenidade e, sobretudo, se sua situação exterior ou seu corpo lembram-nos de sofrimentos ou
de más situações.
É a única coisa a mais importante nesse momento.

O que é o mais importante hoje?
Encontrar algo a fazer ou a Fonte de sua Divindade?
Hoje, mais do que nunca, isso deve tornar-se a maior prioridade de todas as suas prioridades.
Não se importem com os ruídos do mundo, porque eles serão muito fortes.
Desconsiderem o catastrofismo importante que é veiculado nesse momento, porque as forças da Sombra servem-se, também, disso
para nutrir-se.
Estejam conscientes disso, mas, sobretudo, permaneçam centrados.

Não se deixem desestabilizar pelo que acontece e que arrisca ser importante.
Aí está, não há que dizer «vai acontecer isso em tal lugar ou aquilo em tal outro lugar».
Acontecem coisas por toda a parte.
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Escutem, também, as vibrações que estão no interior de si e olhem todas as mudanças que estão sobrevindo, não, unicamente, em
suas vidas exteriores, mas no próprio interior de si mesmos.
Olhem como vocês se tornam ou mais impacientes ou mais pacientes em relação a algumas coisas que estão acontecendo a vocês.
Mas isso são apenas coisas exteriores.

Vocês devem, a todo custo, qualquer que seja o espalhafato exterior, pôr ordem no interior, porque as energias serão muito, muito
agitadoras, desestabilizadoras e, no entanto, são energias de Luz que chegam.
Mas, quando eu falo de energias desestabilizadoras, a reação da humanidade a essa energia não é, sempre, a Luz.
Há reações, sobressaltos da Sombra em relação a esse afluxo de Luz que chega sobre o planeta.

Tenham-se prontos.
Como dizia Cristo: «mantenham sua casa limpa, porque vocês não sabem quando Ele voltará, como um ladrão na noite».
Então, é preciso que seu templo interior permaneça limpo, calmo e pronto para acolher o que vem.
Isso é fundamental e, sobretudo, para as quatro semanas que vêm para vocês agora.
É extremamente importante e é, verdadeiramente, uma oração que eu lhes dirijo, mesmo se vocês tenham visto coisas que vão
acontecer.
Não é isso que é importante, é o que acontece no interior de si, o resto está em curso e foi anunciado há extremamente muito tempo.

Ignorem os rumores, desconsiderem as imagens.
Se vocês querem olhá-las, alinhem-se, primeiro, no interior de si mesmos e olhem depois.
Ponham-se em oração interior, em ligação com a energia do Pai, a energia da Fonte, para continuarem centrados e não serem
desestabilizados pelo que verão, ouvirão ou viverão.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, antes de responder às suas questões.
E meu companheiro virá dar-lhes, a título individual, um exercício a fazer durante esse período que vem.
Vocês são extremamente privilegiados em relação a isso.
São exercícios espirituais que lhes permitirão permanecer alinhados, centrados nas semanas que vêm.
Agora, eu lhes deixo a palavra.

Questão: por que é importante passar à quinta dimensão com o corpo físico?

O importante é o que é importante, em função do que vocês decidem.
Mas parece-me que eu já disse, aqui mesmo, que, qualquer que seja a escolha que vocês farão, essa escolha pertence-lhes.
Não é pior nem melhor viver a ascensão com ou sem o corpo, fazer parte da primeira onda ou da última onda.
A diferença é evidente: vocês estão com ou estão sem, mas eu lhes garanto que, quando começam a perceber a quinta dimensão, o
templo que é seu corpo na terceira dimensão toma uma importância muito relativa.
O importante é a Luz, é sua alma, é o espírito que os anima e que vocês são, mas não o corpo.

Em contrapartida, se vocês querem ascensionar o corpo, têm a possibilidade, se ele não está demasiado perturbado, de fazê-lo subir
à quinta dimensão.
Mas isso são escolhas de almas.
Não há melhor ou pior, eu repito.

Questão: qual é a relação entre corpo búdico, corpo átmico, alma e espírito?

Quando se fala do corpo búdico ou corpo espiritual, ou quando se fala do corpo átmico ou corpo divino, fala-se de corpo, porque há o
corpo físico, o corpo etéreo, os corpos sutis, como vocês sabem.
Mas o corpo espiritual e o corpo divino correspondem a átomos-embriões que são portadores de memória, é a centelha divina, não é,
propriamente dito, um corpo.
Essa centelha divina ou esse corpo divino ou esse corpo espiritual é, de qualquer modo, onipresente em toda pessoa humana ou não
humana que vive sobre este planeta, mas vocês passaram de um sistema de sete corpos para um sistema de doze corpos, cinco
novos corpos.
Mas o corpo átmico e o corpo espiritual continuam aí, é claro.
Há acréscimo de corpos sutis àqueles existentes.
Então, pode-se dizer que há analogias, mas a analogia para aí.

Não se pode descrever circuitos para o átomo/embrião e o átomo espiritual.
São a gota vermelha e a gota branca, que estão situadas ao nível o mais atômico, eu diria, mas elas não têm estrutura, não têm massa,
porque estão em outras dimensões, mesmo se vocês as portem no interior do corpo.
Nós as portamos, todos, no interior do corpo, qualquer que seja a dimensão da qual viemos, mesmo nas dimensões, eu diria, solares,
nas quais seres solares da trigésima dimensão são portadores dos mesmos átomos/embriões.
Elas, simplesmente, constituíram inúmeros corpos, muito mais importantes do que os seus.

O átomo/embrião é o que vem da Fonte.
É a Fonte que vocês são, que é dividida em duas partes que vocês chamam a alma e o Espírito.
O Espírito é o mesmo para todo mundo, mas cada um é diferente.
Mas as almas são solarizadas.
Os novos corpos que estão entrando em manifestação são como novas vestes que vocês vestirão, mas a interioridade essencial da
gota branca e da gota vermelha continha a mesma.
Ela não muda.
Simplesmente, vocês desvendam, revelam, na encarnação ou sem encarnação, novas potencialidades.

Questão: é verdade que as galáxias afastam-se, cada vez mais, umas das outras?

Isso é o que vocês chamam, de seu ponto de vista, a expansão infinita dos universos, porque o que vocês observam é apenas a
resultante de dimensões as mais densas.
Então, pode-se dizer que, no espaço tridimensional, efetivamente, as galáxias afastam-se umas das outras, mas em visões, digamos,
mais elevadas, não é, de modo algum, o que acontece.
Tudo depende de onde se situam as esferas planetárias, em qual orbe elas evoluem ao nível dimensional.
O que é verdade em uma dimensão não é, necessariamente, verdade em outra dimensão.
Os movimentos, no sentido em que se pode falar de movimentos, o termo o mais exato é a translação, porque é uma translação



Os movimentos, no sentido em que se pode falar de movimentos, o termo o mais exato é a translação, porque é uma translação
independente do tempo.
E essa translação, de dimensão em dimensão, acompanha-se de um encolhimento e não, como vocês observam ao nível astrofísico,
como algo que se expande, cada vez mais.
Esse é um erro que é ligado à sua visão de 3D.
A constituição dos universos é algo que é muito complexo, que os afasta de seu interior.
O melhor modo que vocês têm de descrever a constituição dos universos é inclinar-se ao interior de si mesmos e encontrar a Fonte de
quem vocês são.
Naquele momento, se vocês estão completamente centrados, encontram os universos em sua totalidade.

Não se esqueçam, jamais, de que a centelha divina é a parte constituinte da Divindade, o reflexo da Divindade e que, no microcosmo
de seu corpo, vocês têm a divindade, nem sempre revelada, é claro, entretanto, tudo está aí.

Questão: pode haver centelhas menores ou maiores?

A centelha é, sempre, a mesma.
Em contrapartida, há uma diferença, naturalmente, entre um corpo humano e um corpo solar.
A diferença tem-se, unicamente, ao nível de consciência que foi revelada.
Quando os anjos dizem-lhes que, um dia, vocês serão anjos, efetivamente, um dia, vocês serão anjos.
Quando os sóis dizem-lhes que, um dia, vocês serão planetas, vocês serão estrelas, efetivamente, um dia, vocês se tornarão estrelas.
Todos nós nos tornaremos estrelas, mas em um tempo incalculável, entretanto, é, sempre, a mesma e, tomando consciência de sua
Divindade, ela procura aproximar-se da Fonte primeira.
E o único modo de aproximar-se da Fonte é tornar-se, primeiro, um sol, depois, tornar-se um buraco negro, para retornar à Unidade.
Mas é a mesma centelha divina a partir do homem, o humanoide até os planetas, os sóis.
Não há diferença de tamanho.
Há uma diferença de radiação, mas é a mesma quantidade de Luz que está presente.

Há, em vocês todos, um sol que pode brilhar tanto quanto o sol físico, mas que ainda não está consciente disso.

Questão: você pode instruir-nos sobre Shamballa?

É um lugar onde se reúnem os Mestres, por exemplo, a Fraternidade Branca, por exemplo, as Águias, por exemplo, os grandes seres
que dirigem a humanidade atual, os vinte e quatro Anciões que vocês chamam os Lipikas Cármicos.
Shamballa é um lugar vibratório que alguns humanos situaram em um lugar preciso.
Shamballa é mais um governo oculto, sinárquico, planetário.
Eu não me estenderei sobre a discussão, porque isso os afasta de seu interior.

Questão: entre «que sua vontade seja feita» e nosso livre arbítrio, onde está nossa escolha real?

Saber se você quer fazer sua vontade ou a vontade do Pai.
É a única escolha que você tem.
A única liberdade que você tem é saber quanto tempo você vai levar para ali chegar.
Mas vocês vão, todos, ao mesmo lugar, estejam certos disso.

Então, quando se diz «que sua vontade seja feita», é a mestria total, é a vontade que se abandona, é a vontade de abandono à vontade
da Divindade.
Naquele momento, não há mais lugar para o pequeno si, mas para o divino, em todos os atos.
Não há mais lugar para o desejo, qualquer que seja, se não é o desejo do Pai.

Então, nesse caso, é a vontade do Pai que se faz.
Mas, para chegar a essa vontade e pronunciar essa frase «que sua vontade seja feita», é preciso conseguir superar seu pequeno si, ou
seja, abandonar toda vontade, toda veleidade de fazer algo com o pequeno si.
É a crucificação, no sentido simbólico.
É uma escolha importante porque, quando lhes falam de ascensão, vocês leem, por toda a parte, que isso será muito fácil, é
maravilhoso, deixam-se as coisas assim e sobe-se, mas eu lhes garanto que isso não vai acontecer assim.

Aqueles que dizem isso «sim, sim, deixa-se tudo e sobe-se», quererão partir com uma valise, com um cheque no bolso, com um filho,
com seus móveis etc. etc...
Naquele momento, dizem «que sua vontade faça-se, meu Pai, mas, sobretudo, deixe-me levar o que eu quero».
Isso não acontece assim.
Vocês são obrigados a confiar, totalmente.
É o abandono total à vontade do Pai e da Divindade que permite a ascensão, e nada mais.

Se vocês querem meditar e estão alinhados, é, já, ótimo, mas se, no momento em que vocês estão alinhados, vocês sentem essa
aspiração para a Divindade, realmente, esse processo ascensional que começa, vocês verão que, se não fizeram, suficientemente, a
paz com seu ego, ele vai reclamar muitas coisas.
Ele vai, primeiro, enviá-los para o medo, em seguida, ele vai enviá-los para a raiva, porque isso não acontece como vocês querem.
Ele vai enviá-los para o medo: «mas meu Deus, aonde eu vou?», porque o desconhecido dá medo ao ser humano.
E a ascensão é, verdadeiramente, algo que se vive como uma morte, para uma ressurreição, certamente, mas é, de qualquer forma,
um processo de morte da personalidade e do ego para aceder a essa Luz imanente e transcendente, mas não é algo de tão simples.

De momento, quando vocês vivem a experiência mística interior, dizem «é simples» mas peçam, mesmo a alguns seres realizados que
estão em seu conforto, para deixar tudo.
Cristo, vocês acreditam que ele disse a doze pessoas «deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me»?
Ele disse isso a dezenas de milhares de pessoas, e apenas doze seguiram-no.
Os outros seguiam de longe, porque eles não estavam prontos.

Questão: é dito, igualmente, «você jamais estará só»?

Perfeitamente.
Aí, vocês serão alguns milhões, de qualquer forma.
Os anjos terão trabalho, vocês sabem.



Há várias categorias de anjos que vão intervir.
Já disseram isso no ano passado, no mês de novembro.
Basta reler.
Eu falei de anjos do Senhor, na mesma época.

Questão: que vão tornar-se aqueles que não vão ascensionar?

Eles redobrarão, mas isso, também, eu já disse,
Vocês não são pressionados.
Vocês têm todo o seu tempo.
Todo mundo vai ao mesmo lugar, mas há os que têm necessidade de um ciclo, outros, de vários ciclos.
Mas jamais foi dito que o conjunto da humanidade devia passar, junto, à quinta dimensão, com ou sem o corpo.
Há os que têm necessidade, e vocês devem aceitar, quer sejam seus próximos, seus filhos, seus parentes, seus ascendentes, seus
descendentes, de continuar e prosseguir as experiências de terceira dimensão.
É o caminho deles, não há julgamento de valor a fazer.

Questão: mas se a Terra ascensiona, onde estarão aqueles que não ascensionarão?

A passagem de terceira à quinta são translações que se produzem.
O simples fato de passar de terceira à quinta, ou seja, do exterior do planeta, vocês vão passar ao interior do planeta.
Os venusianos passaram à quinta dimensão há muito tempo.
Eles vivem no interior dos planetas.
A vida no exterior dos planetas, sobre o solo, é uma vida de separação, de divisão, mas, em contrapartida, assim que vocês acedem
às dimensões superiores, vocês estão no interior e não mais no exterior.

Então, vocês não têm que se preocupar em saber se essa Terra vai subir.
A Terra vai mudar, vocês não a reconhecerão mais.
Todos os continentes, tudo o que vocês conheceram em tecnologia não existirá mais.
É como quando vocês passam da vida à morte, vocês se reencontram em um ambiente totalmente novo.
Vocês devem estar prontos para tudo abandonar.
É por isso que eu falei de fazer a vontade do Pai.

Se vocês acreditam que é uma pequena viagem de luxo em carro leito, bem, não é, de modo algum, isso.
Então, explicar a realidade de quinta com as palavras de terceira é outra história.
Eu os remeto, para o fenômeno ascensional, ao que disse São João, para o apocalipse «quando vier a espada da Luz e da Verdade,
os seres subirão, um a um».
Vocês não têm que se preocupar com isso, depois.
Eu poderia, como o fizeram alguns médiuns bem antes, contar-lhes o que acontece do outro lado da vida.
Mas o que é que isso vai trazer-lhes?
Se eu lhes descrevo a viagem, não é a mesma coisa que fazer a viagem.

Eu poderia descrever-lhes tudo o que acontece, de maneira celular, vibratória, energética, o que acontece nos chacras, no momento da
perda do corpo ou no momento da ascensão.
Mas isso não lhes dará tomada sobre o processo em si mesmo.
O processo, em si mesmo, viver-se-á em função de sua capacidade de abandono, de soltar e de controlar, unicamente disso e não de
conhecimentos através do que eu diria ou do que vocês lerão.
Os conhecimentos intelectuais, estritamente, para nada servem.

Se vocês acreditam que o mental vai poder dirigir isso, vocês se enganam, grosseiramente.

Questão: o silêncio interior permite reencontrar esse centro?

É muito importante o silêncio interior.
O silêncio interior, a oração do coração faz calar o mental, faz calar as questões e recentrar-se no som interior.
É entrar em contato consigo mesmo e, aí, você terá todas as respostas, mas não às questões que o intelecto coloca, as respostas do
coração.

Questão: esse silêncio interior ajuda contra os ataques da Sombra?

O que são os ataques da Sombra?
É preciso esclarecer.
Eu falei, há pouco, de reações humanas.
O combate entre a Sombra e a Luz acontece nos céus.
O que acontece sobre a Terra são apenas as reações humanas, que são reações de Sombra detestáveis, mas não é a Sombra com
um O maiúsculo, é a sombra humana, as pequenas sombras, as pequenas resistências, os pequenos apegos, os pequenos medos ou
os grandes medos e os grandes apegos e isso gera energias negativas, é claro.

E a Sombra, com um O maiúsculo, gosta de nutrir-se dessas energias negativas.
Mas é preciso, efetivamente, compreender que, enquanto vocês dissociam Sombra e Luz, vocês estão, ainda, na dualidade da terceira
dimensão.

Se vocês querem aceder, viver, apreender com o coração a quinta dimensão, toda noção de dualidade deve desaparecer.
Portanto, todo processo mental que diz «isso é a Sombra e isso é a Luz» e que vise dicotomizar, analisar, afasta-os do coração.

Hoje, e eu não teria dito isso há trinta anos, é-lhes solicitado interessar-se apenas em seu coração, apenas em sua Luz, apenas à
Fonte.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem desse silêncio interior, dessa Fonte, dessa Divindade (pode-se pôr milhares
de palavras na sequência, se quiserem), dessa centelha, vocês se aperceberão de que tudo isso é a ilusão, que o que vocês têm
vivido, a experiência da qual se vangloriam (e da qual nos vangloriamos todos na encarnação) era apenas um processo ilusório.
A experiência foi, talvez, necessária, para fortificar a alma espiritual, entretanto, era uma ilusão.

Então, vocês devem tomar consciência de que o que vocês são é ilusão, de que só é indestrutível sua alma divina e sua alma espiritual.



Então, vocês devem tomar consciência de que o que vocês são é ilusão, de que só é indestrutível sua alma divina e sua alma espiritual.
E tomar consciência disso é perder consciência de todo o resto, absolutamente, todo o resto.

Questão: concentrar-se na presença de Cristo pode ajudar?

Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Obviamente que é uma porta.

Questão: qual poderia ser o papel de Maria?

O mesmo que aquele de Cristo.
Maria tem, sobretudo, o papel de preveni-los, enquanto aquele de Cristo é, sobretudo, aquele de acolhê-los.
São dois papéis que são sucessivos no tempo.

Então, caros amigos, vou aportar-lhes toda a minha bênção e todo o meu amor para esse período maravilhoso que vocês vão viver.
Não se esqueçam de que é o período do advento, da festa de Cristo.
São, também, eventos astronômicos extremamente importantes que vão sobrevir e que sobrevêm a cada doze mil anos sobre este
planeta.
Vocês estão na aurora de uma grande, grande transformação, extremamente feliz e luminosa no interior.

Eu quero que vocês guardem em si o milagre da esperança, o milagre da fé e, sobretudo, o milagre do amor, porque é o amor que os
salvará e nada mais, nem mesmo minhas palavras, nem o exterior, mas, simplesmente, o amor.

Então, assegurem-se de deixar todo o lugar para o amor em seu coração.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes para este fim de ano.
Eu lhes digo, talvez, até breve.
Vou deixar a palavra, agora, ao meu colega (ndr: SILO).
Eu os saúdo.
Recebam toda a minha bênção.
______________________
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
Traduzida para o Português por Célia G.
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Sejam abençoados, irmãos e irmãs na humanidade, irmãos e irmãs em Cristo.
Meu nome é SILO.
Eu venho como entidade curadora não, esta noite, em relação a uma cura física (isso ficará para amanhã), mas, se vocês o permitem,
eu venho para assisti-los, dar-lhes elementos que podem permitir-lhes, em sua vida, encontrar mais facilmente o que chamaria, aquele
que me apresentou como seu colega, essa dimensão Crística que está em vocês.

Eu venho assisti-los, ajudá-los nessa diligência que lhes permitirá, cada vez mais, eu o espero, alinhar-se com o que vocês são, alinhar-
se, cada vez mais, com essa dimensão de Unidade, essa dimensão de eternidade que é sua, para que nunca mais haja, no desenrolar
de sua vida, outra coisa que não a paz do coração e a paz de Cristo.

Então, antes de dar-lhes os exercícios que são desejáveis para cada um de vocês, eu quero responder a uma pequena dezena de
questões sobre tudo o que participa da evolução.

Questão: há uma relação entre Shamballa e a Jerusalém Celeste?

Algumas relações de vibrações, mas são duas coisas que são profundamente diferentes.
A Jerusalém Celeste é a embarcação de cristal, a embarcação de Luz que vaga nos espaços intersiderais, mas, sobretudo, nos
portais intraterrestres, para aportar transmutações vibratórias nos sistemas solares vivos.
É algo que é móvel.
O reino de Shamballa é um reino atemporal, fora desse espaço dimensional e que está, sempre, no mesmo lugar é, já, uma diferença
notável.

A Jerusalém celeste viaja, sempre, de mundo em mundo, e aporta a vibração que permite a elevação ou a criação.
Shamballa é mais uma obediência que reúne diferentes forças e diferentes correntes, que intervêm nos destinos de mundos
encarnados.
Shamballa é constituída de seres no sento o mais nobre.
A Jerusalém Celeste é uma estrutura mineral, não constituída de seres, mesmo se seres viagem graças a ela.
São, portanto, duas coisas extremamente afastadas em suas funções, em seu funcionamento e seus atributos.

Questão: a Jerusalém Celeste tem uma relação com a cidade que se chama Jerusalém?

Obviamente.
Não é um acaso se essa cidade chama-se Jerusalém sobre este Planeta.
Jerusalém, Yerushalaïm, corresponde a uma dimensão específica de uma embarcação de Luz, de uma embarcação de cristal.
Os homens têm, sempre, em todas as civilizações, procurado, nessa dimensão terceira, materializar arquétipos.
Assim nasceu a Jerusalém terrestre.

Questão: se tudo é ilusão, o que significam as dores, bem reais, por vezes, do corpo?

A dor é resistência, a dor é inflamação, ela é o que mantém na ilusão, ela é criada pela alma que está apegada e que recusa desfazer-
se de seus últimos apegos.
Assim, a personalidade cria o apego ao corpo.
A solução está, certamente, por vezes, em medicamentos, quaisquer que sejam, mas a solução é, antes de tudo, compreender onde se
situam as resistências, onde estão os apegos.

Liberar-se de dores é uma visão agressiva.
Não se libera de uma dor, faz-se apenas deixá-la atrás de si, mas, para isso, é preciso que a alma compreenda o que são os apegos
vividos.
Há, consciente ou inconscientemente, pouco importa, veleidade de permanecer apegado ao que nos entrava, por medo do
desconhecido, por medo da novidade, entretanto, há apego.

O corpo faz apenas ilustrar e apresentar a lição que é necessária à sua alma.
Ele os põe em face da conscientização do problema e do conflito entre a alma e a personalidade.

Meus queridos filhos, irmãos e irmãs de Luz na humanidade e em Cristo, eu lhes peço para receber toda a minha paz.
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Meus queridos filhos, irmãos e irmãs de Luz na humanidade e em Cristo, eu lhes peço para receber toda a minha paz.
Eu lhes peço para querer aceitar meu amor e eu lhes desejo um bom alinhamento com o que vocês são, no mais profundo de seu ser.
Sejam abençoados, sejam amados e, talvez, até breve.
______________________
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/
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Eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
Meus bem amados filhos, eu venho a vocês para reafirmar o que vocês são, para iluminar a Luz que vocês são, de toda a eternidade.
Essa Luz, que vocês revestiram de véus da aparência, de véus de sua encarnação, de véus de suas vidas.

Vocês não devem ter medo de nada, porque vocês são imortais, são eternos, são, de toda a eternidade, os filhos bem amados do Pai,
os filhos bem amados da Fonte e são, vocês mesmos, uma parcela dessa Fonte.
Tão distante quanto vocês peregrinem, tão distante que vocês chegam a esse instante presente, houve a promessa desse retorno à
Unidade, a promessa do retorno à sua Divindade total, para além das experiências da encarnação, para além dos campos da
manifestação e da criação nos quais vocês evoluem.

Essa promessa é inscrita no mais profundo de seu ser, porque não pode haver afastamento da Fonte sem retorno à Fonte.
Em toda centelha de vida, em toda alma encarnada essa promessa é inscrita.
Mas, do mesmo modo, o planeta que os porta também fez, um dia, esse juramento, quando de sua criação, de afastar-se da Fonte e
de voltar à Fonte, de fundir-se a ela.

Em sua linearidade do tempo há períodos específicos, períodos propícios ao desvendamento de sua Luz, ao desvendamento completo
de quem vocês são.
Assim, não se deixem, jamais, invadir pelo alarido do mundo, não se deixem, jamais, desviar do que vocês são, da Luz que está em
vocês, da Luz que lhes cabe irradiar, do amor que vocês são, que convém transmitir a tudo o que vem ao seu encontro.
Vocês não devem separar, não devem julgar, isso foi dito em numerosas reprises, quando meu Filho andou nesta Terra.
Vocês devem amar além das aparências, devem amar além do que seu mental quer, efetivamente, dizer-lhes, devem amar além das
emoções que demasiado frequentemente guiam seus passos e sua vida.

O Amor é ser, o Amor é Unidade, o Amor é perdão, o Amor é transcendência, o Amor é ausência de julgamento, o Amor é reunificação
à Fonte.
Vocês são Amor.
A alma que os anima aspira a esse retorno à Luz.
A personalidade que vocês vestiram pode levá-los a seguir caminhos desviados, isso não tem qualquer importância porque, além de
suas experiências temporais, permanece, em vocês, o sopro de sua eternidade, a certeza de sua eternidade.

A vida passa, as experiências passam, mas o amor permanece.
Cabe a vocês, nessa época que vive seu planeta, deixar transparecer sua Luz.
Algumas experiências que vocês vivem, uns e outros, e que vocês se preparam para viver, são experiências inesperadas para permitir-
lhes desvendar a Luz que vocês são.
Estejam, também, certos, queridos filhos, de que a cada sopro que os porta nessa encarnação, vocês são guiados, vocês são
acompanhados.

Oh! Jamais vocês estão sós, como queria, por vezes, fazê-los crer sua personalidade.
De todos os tempos, vocês são apoiados, sustentados, guiados em seus caminhos.
Apenas o obscurecimento da Luz é que pode fazê-los crer que estão isolados, que estão sós, que estão privados de amor.
Mas vocês não têm que encontrar o amor, vocês são amor.

Eu venho por minha presença, minha irradiação, minhas palavras, dizer-lhes. Ainda uma vez, da certeza que deve ser a sua, não nas
circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida ou de suas experiências, mas da certeza que deve ser a sua em sua Unidade e em sua
Divindade.

Meus bem amados, mais do que nunca, é importante encontrar a essência do que vocês são, a essência de seu centro.
Mais do que nunca lhes é solicitado fazer um esforço e abrir seu templo interior para a divina presença.
O sopro do Espírito bate à sua porta, o sopro do Espírito abate-se sobre a Terra, como uma nuvem fecundante.

Esse sopro não é destruição.
Esse sopro é apelo e lembrança da promessa da Luz.
Convém, mais do que nunca, estar à escuta ao nível do coração e não ao nível do que acontece no exterior, porque isso faz apenas
passar e não durará.
Em contrapartida, sua eternidade é a joia suprema, que permite e que sustenta os mundos, os universos.
É um tempo para a experiência, e isso, inúmeros de vocês viveram, de alma em alma, de corpo em corpo, eu disse, efetivamente, de
alma em alma.

Mas além de tudo isso, além desses jogos de encarnação, vocês são Espírito, vocês são sopro de verdade.
Em alguns momentos precisos do relógio cósmico, é permitido à maioria de almas em encarnação em dimensões pesadas poder
aliviar-se, poder encontrar a alegria inefável do retorno à casa, a alegria inefável de reencontrar o que se é, inteiramente.
E vocês estão no limiar de um ano novo, em seu tempo linear, que é, também, um limiar para outro espaço, para outra realidade de
vida, uma realidade de consciência que está bem além de suas expectativas e de suas esperanças as mais loucas.

O que fazer para chegar a isso?
Simplesmente, meus caros filhos, abrir seu templo interior para sua dimensão essencial, para sua dimensão Crística, para sua
dimensão divina.
O sopro do Pai vem bater à porta de seu ser.
Vocês O sentem?
Pressentem-nO?
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Seja pela alegria, seja por alguns medos, seja por alguns pesos, cabe a vocês, entretanto, abrir bem as portas de seu coração.
Não temam, eu estarei ao seu lado, individualmente, para cada alma que fizer esse pedido.
Eu virei, também, pessoalmente, no momento oportuno, informá-los por uma locução interior, por um sentir interior, que o momento
chegou de acolher o sopro do espírito, inteiramente.

Desviem-se do alarido do mundo, do que faz seus problemas quotidianos.
Voltem-se com firmeza para sua Divindade, voltem-se com certeza, não se esqueçam, jamais, de que uma promessa foi feita.
Essa promessa é aquela que os seguiu em suas peregrinações, em suas encarnações nessa dimensão tão pesada, na qual tudo é
divisão, na qual tudo é separação.
Essas experiências foram úteis à fortificação de suas almas.
Vocês se tornarão cada vez mais ricos de experiências vividas, felizes como infelizes, alegres como tristes, mas isso não tem qualquer
importância.
Tudo isso passa e morre.
Só permanece a promessa de sua Divindade.

Meus bem amados, eu lhes peço, neste período que se anuncia, acolher, totalmente, quem vocês são, olhar-se, com retidão e precisão
e, sobretudo, com verdade.
Não se julguem, tampouco.
Suas experiências não são vocês.
Os eventos que sobrevêm são apenas tramas de ações e reações.
Para além desses mundos de ações e reações existem os mundos de pura Luz.
Vocês estão, meus bem amados, nesse limiar.

Cabe apenas a vocês abrir a porta.
Cabe apenas a vocês aceitar, acender, totalmente, a Luz que vocês são.
Para isso, não há necessidade de coisas complicadas.
Há necessidade, simplesmente, de escutar seu coração e de aceitar abrir seu coração.
Lembrem-se de que vocês jamais estão sós.
Nos momentos de pior solidão, nos momentos de desespero, como nos momentos intensos de alegria, qualquer que seja a fonte
dessa alegria, nós estamos aí, atentos aos seus apelos, atentos às suas orações.
Nós esperamos apenas uma única coisa: é a abertura para sua Divindade, ir além do que é chamado o despertar para ir para a plena
realização de sua Divindade.

Meus bem amados, aí estão as algumas palavras que eu queria transmitir-lhes.
Ainda uma vez, recebam o meu amor de Mãe e toda a minha bênção.
Vocês são filhos da Unidade, filhos da Luz, filhos da Fonte, Luz e Fonte, vocês mesmos.
Sejam abençoados.
Eu os amo e eu lhes digo até muito em breve.
______________________
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/
Traduzida para o Português por Célia G.


