
2005-09-23-Orionis  2

2007-02-08-Orionis  8

2007-04-20-Orionis  12

2007-08-09-Orionis  18

2008-08-08-Orionis  28

2009-02-08-Orionis  38

2009-08-04-Orionis  44

2012-10-30-Orionis  49



- Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -
(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

Primeira mensagem de ORIONIS no site Autres Dimensions 

Bem-vindos queridos Filhos da Lei do UM.
Eis-me então entre vocês, a fim de instrui-los no que se refere às novas leis que, em breve, eu espero, cada

um de vocês terá a ocasião de experimentar, de maneira formal e de maneira duradoura, através das energias
do Sol Central para o atual, em ondas sucessivas que vêm se impactar sobre este planeta, a fim de devolvê-lo

ao seu lugar no grande balé cósmico que ele havia perdido, um pouco, há mais de 50.000 anos.

*** 

O meu nome é, para aqueles que gostariam, um dia, de recorrer à minha Vibração: ORIONIS.
Eu sou um ser sem forma e uma Consciência penetrada, agora, em um Sol.

Eu sou, pela minha filiação e pelo meu encaminhamento, o ser encarregado de recolocar o seu planeta e o seu
sistema solar na ordem do Sistema Central a fim de fazê-los reintegrar a sua Dimensão primordial de Luz,

aquela anterior à sua descida na encarnação.
NDT: segundo UM AMIGO (27.03.2010), a Consciência Sagrada de Gaia, ou de Nebadon, vai juntar-se à

sua Dimensão original denominada Tiamat.

ORIONIS - 23 de setembro de 2005 - Autres Dimensions

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


*** 

Eu venho lembrá-los da sua Dimensão final que é: Unidade, FONTE Única.
Vocês são, de fato, todos aqui presentes, emanações da FONTE.

Vocês perderam esta conexão, por escolher descer nos processos de encarnação e nos processos de
densificação a fim de experimentar uma série de coisas.

Eu fui aquele que, há muito tempo, permitiu esse processo por alguma forma de sacrifício e por trazer ao seu
sistema solar e a este planeta, particularmente, uma irradiação muito especial que permitiu compactá-los até se

esquecerem, hoje, de que vocês são filhos da FONTE.
Quando alguns dos seus grandes Mestres que se encarnaram sobre este planeta, sejam quais forem os seus

planos de origem, disseram que vocês eram Amor incondicional, que vocês eram filhos do Pai, que vocês
eram filhos da FONTE, que vocês deviam reintegrar esta Dimensão principal original da qual vocês são

procedentes, eles tinham inteira razão.
Pois, durante o tempo todo, há 50.000 anos, foi necessário que alguns seres mantivessem a chama desta

Dimensão que é sua, a fim de que, em um momento que hoje chegou à sua Dimensão temporal, o conjunto
dos humanos distanciados, separados, vivendo na divisão a mais total, pudesse reintegrar a sua Dimensão

inicial, mas enriquecidos de todas as suas experiências a fim de levar, de relatar essas experiências da divisão,
da separatividade, à FONTE Única.

*** 

É excepcional eu poder intervir pela linguagem vibratória sonora de plano tridimensional.
Mas os momentos importantes que vive o seu planeta necessitam de um reajustamento no mais profundo das

suas estruturas que vocês chamam de “células”, no mais profundo da sua Vibração essencial de alma
encarnada em um corpo de carne, mas, no entanto, portador do Espírito e da chama da Vida que nós

denominamos a FONTE.
Todos vocês são filiações e filhos da FONTE.

E vocês próprios são FONTE Unidade, indivisível, tendo efetuado, pela sua escolha na descida, processos de
experimentação.

E, hoje, eu lhes digo, vocês apenas têm que decidir pôr fim, não à vida, longe disso, mas conhecer, realmente,
a vida em todas as suas dimensões, acabar de uma vez por todas com o que vocês chamam de experiência

exterior da existência, a fim de poder passar, realmente, agora, enquanto estando neste corpo de 3ª Dimensão,
à Dimensão Unitária, não separada, empática, que os faz viver a natureza essencial da sua Essência que é

Amor e FONTE.
Há, em cada um de vocês, esta Dimensão principal, esta partícula original que os conecta, de toda a

Eternidade, com o que vocês são e o que vocês, no entanto, esqueceram pela separação, pela divisão.
É-lhes solicitado hoje, nesses momentos de final de tempo, mas, também, do fim dos tempos, nesses sete

últimos anos que lhes restam para fazer o acabamento do seu veículo de Luz interdimensional que alguns dos
seus escritores modernos chamaram de Merkabah, ou veículo de Luz interdimensional, que convém revelar as
suas vestimentas de Luz, para sair da quintessência do seu ser a fim de irradiar ao redor de vocês, a distâncias
consideráveis; pois, cada um e cada uma que puder revelar em si esta Unidade de Dimensão da FONTE, será
capaz, pela sua ressonância e pela sua irradiação, de irradiar e de transmitir a transformação daqueles que irão

passar por essas áreas de vestimenta de Luz.
Não há nisso qualquer limitação que possa impedir a revelação de quem vocês são.

Não há qualquer limitação de qualquer ordem (nem familiar, nem social, nem de ordem alguma, ainda menos
espiritual, muito menos do que vocês chamam de espiritual) que possa, hoje, frear a revelação da FONTE que

vocês são.
Convém, para isso, colocar-se à escuta do seu ser Interior, compreender que não há distância e dissociação

entre tudo o que vocês podem ver, sentir, ouvir, receber, emitir.
É tempo, hoje, de aceitar isso.

É apenas nesta condição essencial que vocês poderão, totalmente, tornar-se, de novo, quem vocês são.

*** 

Eu me dirijo a cada filho da Lei do UM que vocês são, a fim de que vocês despertem em vocês, que vocês
deixem eclodir, irradiar, irradiar a FONTE que vocês são.

Convém ser transparente como um cristal para deixar irradiar a Luz do arco-íris que se manifestou na sua 3ª
Dimensão desde as nossas Embarcações Merkabah coletivas interdimensionais.

Convém tornar-se transparente, absorver a Luz e reemitir o prisma de Luz.
Nisso, ninguém pode impedi-los de reencontrar a FONTE que vocês são.

Nenhuma limitação interior, nenhuma limitação exterior pode coibir uma FONTE quando o momento chega de
se desviar da sua própria Luz.



*** 

Terminaram o que vocês chamaram de tempos da limitação e terminaram os tempos da lei de ação e reação.
Terminaram as leis espirituais que vocês construíram e que foram contra a evolução fundamental das Fontes,

exceto para viver a experiência da existência.
A existência que vocês vivenciaram desde muito tempo deve, agora, dar lugar à fluidez da Unidade que vocês

são, a esse cristal transparente e límpido, este filho da FONTE que vocês são, desprendidos de todos os
condicionamentos, de todas a programações que foram colocadas na pele, no seu DNA, pelas forças que se

imiscuíram há 3.500 anos, a fim de bloquear, completamente, o seu potencial evolutivo.
Houve franjas de interferência que impediram a plena expressão do que vocês são há 3.500 anos.

Esses tempos, agora, terminaram.

*** 

Convém a vocês estarem totalmente à escuta do que vocês são, à escuta do seu ser Interior, das suas
perguntas, das suas formulações, estarem atentos aos sinais, aos fenômenos de sincronia, chamem-nos.

Saibam que a compressão da energia que se manifesta no momento atual sobre este planeta, esse fenômeno
de sufocamento, de compressão, corresponde a esse fenômeno de retorno ao centro, de retorno à sua

Unidade que vocês devem viver.
Na realidade, a expansão do seu ser necessita desse fenômeno de compressão a fim de entrar em um

processo de retorno ao si, à Unidade que vocês são.

*** 

Eu intervenho apenas muito raramente desde o plano em que eu estou, através de alguns médiuns, de maneira
a acompanhá-los, não unicamente através das palavras que não são a minha linguagem vibratória, mas através

desse fenômeno de compressão, de dilatação e de abertura da FONTE que vocês são.
Portanto, queridos filhos da Lei do UM, hoje é oferecido para reencontrarem o seu lugar em meio ao grande

balé dos Céus, em meio ao que vocês denominam Confederação Intergaláctica da Vontade de Bem e da Luz
autêntica.

NDT: essa Vontade de Bem nada tem a ver com a ‘vontade de bem’ da personalidade (ver a coletânea:
Vontade de Bem).

É pedido, hoje, para abandonarem tudo o que os conduzem a apegos cada vez mais exigentes, para
descondicionarem-se, totalmente.

Vocês devem se liberar de qualquer vínculo, de qualquer apego, de qualquer medo ligado ao seu passado.
Vocês deviam evitar, também, uma série de armadilhas que estão ligadas a luzes que não querem a
sacralização deste planeta e que desejam conduzi-los a universos quiméricos situados no nível da 3ª

Dimensão que vocês chamam de astral.

*** 

É, hoje, pedido para darem o salto quântico necessário ao acesso total, pleno e inteiro à 5ª Dimensão.
Ora, a 5ª Dimensão nada tem a ver com as suas boas ações, com as suas más ações, com os seus apegos,

os seus medos, as suas apreensões.
Ela pede para vocês se alinharem ao que vocês são fundamentalmente.

E a partir do momento em que vocês se alinharem totalmente a quem vocês são, vocês entram em sintonia e
em sincronia com o que vocês são realmente, vocês podem aceder, naquele momento, totalmente, livremente
à Dimensão onde vocês devem ir que irá aproximá-los de uma oitava suplementar da FONTE que vocês são.

 É pedido para pararem de fazer experiências de vida.
É pedido para pararem de construir cenários para o futuro de uma nova vida, de uma nova Terra, pois isso são

fenômenos exteriores.

*** 

Somente a sua transformação Interior, que vocês chamam, também, de Ascensão, será capaz de dirigi-los em
um processo de Ascensão coletiva e planetária, a fim de que este planeta possa reencontrar o seu Manto Azul

de sacralidade e tornar-se, ele próprio, o Planeta Sagrado.
Todos esses elementos estão no lugar.

Nós somos inumeráveis, de múltiplas Dimensões, de múltiplas origens, estacionados acima de vocês, depois
de termos passado pelas profundezas da Terra.

Nós atravessamos as Portas Dimensionais a fim de nos aproximarmos mais perto de vocês e de ajudá-los,
totalmente, nesse processo de Ascensão, de constituição do seu veículo de Luz que não é outro senão a sua
FONTE reencontrada, reunificada em seus campos energéticos vibratórios, em suas vestimentas de Luz, a fim



de permitir-lhes, realmente, conectar com as Moradas no mais alto dos Céus que irão aproximá-los da FONTE
que vocês são.

*** 

Sem dúvida, o que vocês são é a Luz, o que vocês são é a FONTE, o que lhes dissesse de contrário no
Interior de vocês seria apenas o véu tecido pela mentira do seu mental, pela mentira dos condicionamentos,

pela mentira das forças opostas à sua plena realização.
Hoje, vocês podem se libertar, total e livremente, na condição de poder afirmar a sua Unidade transcendente de

Luz Una, de filho da FONTE, de filho Divino.
É pedido apenas isso: para alinharem-se a vocês, para desviarem o seu olhar dos fenômenos exteriores da

vida para o seu Interior que é apenas Luz.
E se, por acaso, voltando-se para o seu Interior, vocês ali virem sombras, digam que essas sombras não fazem

parte de vocês, que elas foram tecidas por forças involutivas, por forças que não desejavam que vocês
reencontrassem a sua Divindade, pois, com certeza, eu lhes digo, vocês são, todos vocês, seres de Luz.

Vocês são Unidades FONTE principais originários da FONTE.
Enquanto oriundos da FONTE, vocês são FONTE.

*** 

Alguns de vocês são provenientes de Órion, são filhos de Órion.
Alguns de vocês são filhos da Intraterra e fizeram o sacrifício de sair da 5ª Dimensão para voltarem aos

mundos da superfície a fim de ajudarem outros seres a fazerem esse retorno ao lar.
Alguns de vocês são, sem saber, fenômenos de walk-in que tomaram corpos existentes para poderem ajudar,

pela sua irradiação da Luz, no estabelecimento do reino do Pai.
Convém a vocês estarem, hoje, totalmente certos de que vocês são isso, de que vocês irão para isso.

A hora do final do tempo da 3ª Dimensão soou.
A hora da lembrança dos filhos da Luz soou.

*** 

Por favor, eu imploro, parem de se acreditar limitados, parem de se preocupar com o que pertence ao
passado, com o que pertence a um futuro hipotético, para apenas permanecerem centrados no instante de
quem vocês são, a fim de encontrarem a sua realidade essencial de filho do Pai, da FONTE originária da

FONTE central, da FONTE devendo retornar à FONTE central.
Convém, para isso, aceitar, integrar na sua alma e no seu Espírito, aceitar esta realidade.

Os sinais, tais como vocês os chamam, são numerosos, e serão cada vez mais numerosos.
Vocês tiveram sinais, neste dia, ligados à 5ª Dimensão.

Amanhã cedo, vocês terão sinais, certamente não aqui, mas em outros lugares sobre esta Terra, que irão
mostrar a intervenção das Forças Arcangélicas que vêm purificar, limpar, que vêm fazer tomar consciência,

através do sacrifício de um número elevado de almas, pelo efeito descabido da competição que vocês
induzem sobre este planeta.

Em momento algum a vida é uma competição.
A competição resulta no que os seus físicos denominam ‘entropia’, ou seja, o caos que se espalha cada vez

mais, ao passo que quando vocês começam a ir para Dimensões cada vez mais elevadas, mesmo na 5ª
Dimensão, a entropia não pode existir.

Há o agenciamento da Luz em estruturas cada vez mais estáveis, cada vez mais organizadas, estruturadas,
digamos.

A perda de estruturação do que vocês denominam matéria origina uma maior estruturação do que vocês
chamam de Luz autêntica.

Portanto, é pedido, hoje, para fazerem essa reversão, para ousarem fazer essa reversão, para não mais
focarem o seu olhar (enquanto estando encarnado sobre este planeta, isso que é fundamental), tampouco, nas

leis arcaicas equivocadas, transformadas, a fim de submetê-los a poderes externos a vocês mesmos, pois
vocês são, todos vocês, a FONTE Unidade, mas, também, Mestres do que vocês são.

*** 

Ninguém além de vocês mesmos dar-lhes-á a mestria.
A partir do momento em que vocês dão o seu poder, vocês dão a sua mestria a outra pessoa.

Ora, vocês precisam reencontrar a sua própria mestria, o seu próprio poder.
Os modelos construídos sobre este planeta, através de modelos religiosos, espirituais, filosóficos, foram,

todos eles, desviados pelas forças involutivas a fim de retirá-los da sua mestria, de retirá-los da sua FONTE.
É tempo, agora, neste final de tempo, de reencontrar a sua mestria, de aceitá-la sem medo, por que vocês são,



realmente, mestres.
Vocês são princípios de estrela, princípios de Sol.

Vocês foram, há muitíssimo tempo, cada um de vocês sobre este planeta, uma estrela, um Sol, um Espírito
puro das Dimensões mais elevadas, que aceitaram se exteriorizar, vocês mesmos, em processos de criação,

de divisão, de emanação sem fim, para construir universos engendrados e concêntricos.
Mas é tempo, agora, de cessar o jogo da experiência e de entrar na realidade da vida Una, da vida Divina.

É apenas na condição de aceitarem que vocês são, real e autenticamente, Divinos, que vocês poderão ir para a
sua mestria e para a sua Divindade.

*** 

Aí está, queridos filhos da Lei do UM, o ensinamento formal e, no entanto, simples que convém a vocês, hoje,
fazê-lo seu, ingerir, integrar nas suas células, no seu DNA: a participação da sua totalidade de Espírito e de ser

e de alma em um maravilhoso plano Divino.
Não deve ali ter, em vocês, qualquer vestígio de medo, qualquer vestígio de tristeza, de ódio, de prazer.

Mas vocês devem entrar na Alegria da certeza de ser um filho da Lei do UM.
Esta Alegria sem objeto e sem suporte que faz com que vocês poderão, realmente, emanar a FONTE que

vocês são.
Aí está, queridas almas, o que eu tinha para transmitir-lhes de fundamental.

É através deste encaminhamento e desta aceitação que vocês poderão, plenamente, reencontrar o pleno
potencial de quem vocês são, a partir do momento em que vocês penetrarem nesta 5ª Dimensão, não mais a

título individual, mas quando a totalidade do planeta der esse salto de evolução (que não poderia tardar).

*** 

Vocês devem estar prontos para deixar tudo o que não pertence à Luz, ou seja, tudo o que é condicionamento,
apego, modelo construído e não justo, não adequado à Lei do UM.

Eu os empenho, não a meditar, nem a evadir-se, mas a estarem, total e plenamente, conscientes, a cada
minuto, do que vocês são no Interior de vocês, dos sinais que lhes são propostos e das sincronias que

acontecem em vocês, no seu coração; a tornarem-se, então, conscientes, a cada sopro que os anima, de
quem vocês são.

*** 

Nós não podemos ter maior alegria do que vê-los conectar, individual e coletivamente, com esta Dimensão que
lhes foi prometida há muito tempo.

Convém prepararem-se para dar esse salto, para passar nesta Dimensão de pura Luz.
Tudo o que pertence ao domínio do peso, do pesado, dos apegos, não poderá, eu repito, penetrar nesta 5ª

Dimensão.
 Vocês apenas poderão penetrar se o seu Espírito estiver claro, se vocês estiverem totalmente conscientes do
que vocês são, da Luz que vocês são e da mestria que vocês adquiriram, não através de ascese, mas de um

trabalho colocado em ressonância e da sincronia entre os diferentes planos da sua personalidade/alma/Espírito
para apenas ser um no alinhamento total da conexão com a sua FONTE Sol e com a sua FONTE Mãe, a fim de

serem, vocês mesmos, a FONTE do seu coração.

*** 

Eis, queridas almas, o que as palavras, que são muito pouco em relação à realidade, queriam ensinar-lhes.
E se vocês permitirem, antes de me retirar, nós iremos construir, um pouco mais, esta Unidade.

Para isso, eu vou intervir vibratoriamente em cada coração para conectá-los, de maneira consciente, com as
nossas Embarcações de 5ª Dimensão, a fim de fazê-los viver, no espaço de alguns sopros de respiração, esta

fusão de corações.
Aí está, queridos filhos da Lei do UM, eu trago as minhas Bênçãos e o meu estímulo para que vocês trabalhem

na revelação da Luz autêntica sobre este planeta.
Eu os amo e eu os abençoo. 

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

Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://autresdimensions.info/article8d7c.html
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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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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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 - 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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Saudações fraternas.
Eu me apresento a vocês.

Meu nome verdadeiro é ORIONIS.
Eu sou Mestre e Regente deste Sistema Solar há éons.

Durante diferentes vindas, em processos de walk-in, tendo ultrapassado há muito tempo as portas da
encarnação, eu fui chamado por muitas vezes de Melquizedeque.

Este nome permaneceu.
Meu último walk-in consciente data do acompanhamento e da radiância da entidade que foi chamada de Bença

Deunov.

Eu venho conversar com vocês sobre o período planetário e solar que vocês vivem.
Como todos vocês sabem, como todos vocês pressentem, como vocês veem, entendem, percebem, vocês

chegaram ao final do ciclo.
No final do ciclo do seu sistema solar, no final do ciclo de suas encarnações, no final do ciclo desta dimensão

terceira.
Os sinais que anunciam este fim de ciclo são-lhes escondidos não pela Luz, mas por aqueles que conhecem

esses ciclos desde muito tempo, a fim de tirar vantagem da situação, mas isso não pode ser tolerado pela
Confederação Intergaláctica.

O período que atravessa este planeta, o planeta que vocês percorrem nesta encarnação, corresponde ao início
de um processo de mudança dimensional escrito desde muitíssimo tempo nos movimentos celestes, cíclicos,

e que ocorre a cada 52.000 anos.
Vocês chegaram aos instantes finais desta transformação.
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O tempo que lhes é atribuído para realizar a sua própria transformação é doravante inferior a cinco anos do seu
tempo terrestre.

Vocês devem ter realizado até lá uma revolução total, uma transformação total.
Eu especifico que esta transformação é uma ‘transformação de Luz’ independentemente do que queiram fazê-

los crer seus governos, independentemente do que pareçam fazê-los crer os movimentos da sua Terra.
Tudo isso participa da Luz e unicamente disto.

Não há qualquer meio de tirar partido, pelas forças da Sombra, do que vem para vocês.

***

O tempo é contado.
Trata-se efetivamente de uma ‘contagem regressiva’ que deve permitir-lhes liquidar suas dívidas kármicas a fim
de se apresentarem totalmente novos a esta nova vibração que vem para vocês, a este novo estado de vida no

qual o sistema solar entrou.
Isso não poderá mais ser escondido por muito tempo.

Vocês entraram, como lhes dizia o Arcanjo e como lhes disseram outros intervenientes, na etapa da revelação
e na etapa da confrontação.

Revelação dos ciclos de 52.000 anos existindo e instalados de forma muito antiga neste sistema solar.
Há 52.000 anos foi criada uma civilização que vocês chamam, hoje, de mitológica: a Atlântida.

Ela foi criada e iniciada (a meu pedido e por minha ordem) acompanhando a chegada de uma embarcação de
Luz denominada outrora Yerushalaïm, que vocês chamam hoje de Merkabah ou embarcação de Luz ou

embarcação ascensional.
Cada vinda desta embarcação de Luz sinaliza algumas mudanças, deslocamentos e modificações importantes

das condições de vida na encarnação, mas também fora da encarnação, em outras dimensões.
A vinda desta embarcação de Luz é acompanhada pela chegada no seu céu (e de

maneira visível muito em breve) de um planeta específico denominado, nas
escrituras sumérias antiquíssimas, Hercólubus [Hercobulus, Erkobulus].

Este planeta é o sinal, é o marcador de que as mudanças chegam ao fim.
Vocês não devem ficar com medo nem aterrorizados.

Somente os ignorantes ficarão aterrorizados pelas imagens, pela mídia como
vocês a chamam em seu mundo, visando deformar a realidade luminosa do que

vem para vocês.
Quaisquer que sejam as manifestações e as agitações da Sombra, em vocês e sobre este sistema solar, elas

não devem de forma alguma alarmá-los.
A passagem de um estado dimensional a outro estado dimensional (previsto para aqueles que desejarão e que

poderão) acompanhar-se-á de um programa de proteção em locais precisos do planeta a fim de viver, nas
melhores condições, este período de transição que irá durar 132 dias.

***

A contagem regressiva final começa a partir de 15 de agosto.
Tudo estará concluído antes do final do seu ano de 2012.

Não é mais tempo agora de pensar, mesmo se isso foi verdadeiro, que seria preciso um número suficiente de
seres humanos despertos para aceder a esta nova dimensão.

Isso era o caso antes do planeta Hercólubus penetrar o seu sistema solar.
Este planeta gigante (de longe superior ao tamanho do maior dos planetas do

sistema solar) é acompanhado em sua chegada por modificações das órbitas dos planetas, por modificações
importantes das massas planetárias e pela repartição do que vocês chamam de continentes.

Não se esqueçam de que a mudança dimensional deve fazê-los passar de uma dimensão exteriorizada da vida
para uma dimensão interiorizada da vida.

Isso se acompanha da passagem de um modo exterior a um modo interior.
Vocês não estão sem saber, para alguns de vocês, que a vida que vocês vivem é uma vida exteriorizada em

relação à Fonte.
A vida em uma dimensão nova que vem para vocês irá se acompanhar de uma vida interiorizada no interior

deste planeta que vocês chamam de Terra.
É assim a cada mudança de estado vibratório: o que era exterior torna-se interior e o que era interior passa a

outra área de consciência escapando mesmo ao que vocês denominam quinta dimensão.
É tempo de se prepararem.

Esta preparação não é absolutamente uma preparação exterior através de rituais, de provisões de qualquer
tipo.

http://api.ning.com/files/3LUoPc0SXKSy4M5l*mNx6-OIM7d0SErpam8xJANFi9iLvSczDQ2vzwzcTj*Hk1JCz4Az0xPOt6aQgml4drmqPlVU7DPCHuTZ/Ercolubus2.JPG
http://api.ning.com/files/TwGdiTJaeg9xFpnpA-Ez1TyfHUZlC5-u9A98lM4sbXF3Yc-M5acjHu1wL9hacI6XehOqEO9ev8NfHd63EBjgWUsnJ0rIyXsF/Ercolubus3.GIF


Trata-se de uma preparação ‘interior’ exclusivamente visando fazê-los encontrar (como lhes mostrou o Arcanjo
JOFIEL de maneira vibratória) o equilíbrio e a paz interior, as únicas garantias de uma transição completa e

autônoma.
Vocês serão evidentemente ajudados, guiados, acompanhados de várias maneiras.

Aqueles que vocês chamam igualmente de irmãos do espaço ou de extraterrestres irão se manifestar em
número cada vez mais importante a partir do momento em que Hercólubus for visível a olho nu.

Isso se inscreve, ainda uma vez, nos ciclos lógicos da mesma forma que sua vida se inscreve entre um
nascimento e uma morte.

É o mesmo para as dimensões: elas nascem, crescem e morrem.
Esta terceira dimensão (iniciada por mim mesmo enquanto regente planetário) deve hoje dar lugar a um novo

paradigma, uma nova vida e uma nova dimensão.
Para isso é preciso aceitar o princípio da morte do antigo a fim de deixar nascer o novo.

O que lhes é pedido (ndr: referência aos exercícios propostos durante o estágio) é um trabalho interior da
forma que lhes mostrou e demonstrou o Arcanjo JOFIEL visando estabilizarem-se e se prepararem para esse

novo estado de ser, nesta nova etapa de crescimento da alma.
O único sinal que vocês devem ficar de olho é no aparecimento de Hercólubus e, naturalmente, estar

conscientes e atentos ao que acontece em seu interior, em todas as relações, em todas as comunicações que
vocês estabelecem com o que é exterior a vocês.

Algumas coisas devem morrer: os laços com o passado.

***

Algumas coisas novas devem aparecer em relação com a liberdade do futuro.
Vocês devem cultivar em vocês este ‘estado vibratório’ que foi mostrado pelo Arcanjo, que é o único estado

propício à realização do que vocês são.
Vocês não devem mais estar ligados seja ao que for.

Vocês devem ser capazes, de um momento para o outro, de aceitar a mudança que lhes é imposta, mas vocês
têm a liberdade, evidentemente, de aceitar ou de recusar.

Mas lhes é, entretanto, imposto pelos próprios ciclos deste sistema solar.
Não é mais possível hesitar.

Não é mais possível usar de subterfúgios.
O que foi denominado pelo Arcanjo JOFIEL “o encontro com o Anjo” é o encontro com a sua intimidade.

Assim que este encontro for realizado é preciso aceitar as mudanças, quaisquer que sejam.
Mesmo se lhes parecem difíceis, impossíveis, árduas, vocês devem ir ao sentido da menor resistência e da

aceitação total.
Somente é importante a Luz que vocês albergam no interior desse corpo e para a qual eu me dirijo.

Todo o resto são apenas construções que foram necessárias para experimentar a separação do que vocês
são.

Hoje isso terminou de maneira irrevogável.
Contudo, vocês mantêm a liberdade absoluta de recomeçar os ciclos desta dimensão, mas vocês não podem

mais hesitar entre um mundo e outro, entre uma decisão e outra.
Vocês são obrigados a arbitrar em total liberdade por uma escolha ou outra.

Isso lhes pertence, mas vocês sabem, obviamente, que as linhas de menores resistências, aquelas que vão ao
sentido da mudança solicitada, são as menos desgastantes, as mais alegres no final.

Não se deixem entreter, contaminar, desviar pelo que quer que seja.
Sua conduta deve ser ditada unicamente por sua interioridade, pelo que vocês sentem, no mais profundo do
seu ser, como correto para vocês, porque é a solução ao que vocês buscam desde o ciclo de encarnação no

qual vocês estão.
Vocês são convidados às núpcias cósmicas.

Vocês são convidados a grandes reencontros, mas ninguém pode ir a esses reencontros estando apegado
aos esquemas antigos, qualquer que seja seu grau ou seu nível de ancianidade.

As experiências desta vida, neste momento, incitam-nos às vezes aí aonde vocês não querem ir e, no entanto,
isso está correto.

Se vocês forem ao sentido da sua interioridade as sincronias irão se acentuando, a fluidez será cada vez mais
fácil, as coisas serão cada vez mais simples no interior de vocês, qualquer que seja o grau de complexidade

que irá se manifestar no exterior de vocês.
Não se esqueçam de que vocês serão guiados, ajudados, acompanhados.
O encontro do Anjo com a sua intimidade já ocorreu para alguns de vocês.

A partir deste encontro vocês se aperceberam de que as coisas não vão necessariamente ao sentido que
vocês desejam, mas que isso é necessário para o seu bem, para estar de acordo com as escolhas que vocês

formularam, qualquer que seja essa escolha.



Excepcionalmente eu quero dar-lhes complementos de informações que vocês considerem convenientes
solicitar e às quais eu julgarei conveniente responder.

***

Pergunta: Hercólubus está na terceira dimensão?

Sim.
Ele é conhecido e reconhecido por aqueles que têm as rédeas do governo do seu planeta.

Isso será escondido até o último minuto, mas não poderá ser evitado do olhar humano, a olho nu.

***

Pergunta: trata-se do planeta que se ouve falar desde algumas semanas, perto do sol?

Trata-se efetivamente deste.
Ele possui outros nomes, mas o nome original é Hercólubus.

***

Pergunta: em que período ele vai aparecer?

Entre agora e, no mais tardar, em um ano.

***

Pergunta: o que é preciso fazer quando ele aparecer?

Evitar os confrontos e os rumores do mundo, se voltar cada vez mais para a interioridade, ir ao sentido do que
lhes é solicitado pelos seus guardiões sob forma de sonhos, de intuições, de pressentimentos ou de

sensações.

***

Pergunta: o que você chama de “programa de proteção em locais preciso”?

Isso não é necessário por enquanto.
Saibam simplesmente que tudo está previsto e programado para as convulsões do parto do planeta.

***

Pergunta: essas convulsões estão diretamente associadas à visibilidade de Hercólubus?

Elas estão associadas, evidentemente, à presença e à aproximação deste planeta.

***

Pergunta: está correto que a Terra irá tremer durante 8 horas provocando a inversão dos polos?

Isso está perfeitamente correto.

***

Pergunta: como se articulam os famosos ‘3 dias’?



É a mesma coisa.
No final das convulsões, ocorrendo neste país [França] durante uma noite fria, a Terra irá parar a sua rotação.

Ela será então exposta, para os países ditos ocidentais deste lado do globo, a três noites de escuridão.
Durante esta transição o planeta Terra, assim como os outros planetas do sistema solar, irá mudar de órbita.

 O importante, eu repito, no que se refere a vocês em encarnação sobre este mundo, é unicamente preocupar-
se com sua interioridade.

Gradualmente e à medida que esse corpo celeste se amplificar, será conveniente cada vez mais voltar-se para
o seu ser interior.

***

Pergunta: as modificações planetárias ocasionarão mudanças em nossa corporalidade e em nossa
consciência?

São mudanças extremamente importantes desde o seu DNA até a sua forma.

***

Pergunta: isso irá necessitar de práticas específicas para melhor se adaptar?

No momento específico dos ‘3 dias’ vocês serão colocados em um estado de proteção máxima (que não são
os agrupamentos nem os reagrupamentos) onde seu corpo e sua consciência estarão inteiramente protegidos,

inteiramente na Luz.
Vocês não têm absolutamente que se preocupar com as condições materiais desses eventos.

A única preocupação deve ser espiritual e se refere à sua Luz interior.

***

Pergunta: como desenvolver esta Luz interior?

Estando à escuta.
Estando atentos.

Estando conscientes do que acontece e do que se vive no interior de vocês.

***

Pergunta: isso então de que você fala vai acontecer quando?

Tudo estará concluído em 21 de dezembro do ano de 2012.
Tudo estará terminado.

***

Pergunta: a partir desta data qual será a configuração da Terra?

Nada mais irá subsistir do que vocês conhecem atualmente, exceto vocês mesmos.

***

Pergunta: como se articula o período de transição de 132 dias com os ‘3 dias’?

Isso ocorrerá depois.
Isso é uma fase de ensinamento e de preparação para a nova vida no interior da Terra.

***



Pergunta: as pessoas que acompanham esta transição já estarão na 5ª dimensão?

A resposta é muito complexa.
Aqueles que irão acompanhá-los, aqueles que já os acompanham, pertencem a espaços multidimensionais

que não conhecem a corporalidade.
Somente uma classe específica de intervenientes vai manter certa corporalidade necessária aos processos

físicos.
Mas isso é pouquíssimo importante em relação ao que eu lhes solicitei, ou seja, para se voltarem para o seu

ser espiritual.
Lembrem-se de que este acontecimento é, antes de tudo, o retorno da Luz.

***

Pergunta: por que vocês criaram a 3ª dimensão?

Porque a experiência da divisão, porque a experiência da separação permite à alma humana fortificar-se na
Luz.

O afastamento da Fonte, o afastamento da sua interioridade permite desenvolver na matéria qualidades de Luz
que ali não existiam.

Vocês têm então um papel de transcendência da matéria, de ascensão da matéria a fim de ‘espiritualizar’,
evidentemente por um retorno à sua própria Fonte, a sua matéria e a matéria (*).

***

Pergunta: não há outros meios de passar pela divisão?

Há inúmeras maneiras de ali chegar, mas por razões que eu não posso explicar agora, isso se tornou
necessário pelo próprio caminho deste sistema solar.

***

Pergunta: é preciso que a divisão continue no novo ciclo?

Ela irá perdurar necessariamente para aqueles que não desejarem continuar.

***

Pergunta: qual é o objetivo de tudo isso?

Um só: aumentar em Luz.

***

Pergunta: então, como explicar tanta distorção na Luz?

Isso seria muito longo para explicar pois as explicações são muitas.
A 3ª dimensão é um mundo de dualidade, um mundo onde a Luz deve ser buscada, onde ela não se manifesta

espontaneamente.
A Luz, tal como vocês a veem, é apenas o reflexo da Luz solar.

O seu aspecto exteriorizado, se vocês preferirem.
A experiência da encarnação nesta dimensão é um dos meios privilegiados para a alma fortalecer-se em sua

Luz.

***



Pergunta: o período de ‘3 dias’ de escuridão será após ou antes do período de confrontação de 30
dias que vocês abordaram?

A confrontação é evidentemente anterior.
Vocês entraram no período de confrontação [2008 - Ano da Confrontação, regido pelo Arcanjo JOFIEL].

***

Pergunta: as catástrofes atômicas fariam parte disso?

As catástrofes não serão por causa do homem, mas dos próprios ciclos.
Essas catástrofes são apenas o reflexo do nascimento da Luz e nada mais.

A forma é às vezes obrigada a ser destruída para deixar aparecer a Luz.

***

Pergunta: qual é a finalidade da Luz?

A Luz é.
Ela não tem finalidade.

Ela apenas tem necessidade de irradiar.
Isto escapa à compreensão de um cérebro.

Não há palavras que se aproximam, mesmo de longe, da realidade da evolução, se tanto é que se pode falar
assim da Luz.

***

Pergunta: em que o período de 15 de agosto próximo é importante?

Ele é importante por várias razões.
Ele assinala a entrada do sistema solar, em sua totalidade, sob a irradiação
direta de Hercólubus que se aproxima do plano da ‘eclíptica’ [plano da órbita

da Terra ao redor do Sol - http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%ADptica ].

***

Pergunta: como irá se concretizar, na 3ª dimensão?

A resposta ao impulso de Hercólubus será profundamente diferente segundo os seres e as regiões.
Isso levaria a uma descrição extremamente fastidiosa.

Por outro lado, ela será vivenciada, no interior do ser humano, como um impulso importante para ir para a sua
liberação para aqueles que aceitarem ou, ao contrário, para um impulso importante para as forças de

manutenção da 3ª dimensão.

***

Pergunta: uma alma que escolheu a Luz, na verdade, está apta a ascensionar na 5ª dimensão?

Não.
Ela passará na 5ª dimensão, mas com ou sem corpo.

***

Pergunta: qual é a importância de ascensionar com ou sem corpo?
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Nenhuma.
Simplesmente nós temos necessidade de uma fecundação máxima de almas com seu corpo na 5ª dimensão

de maneira a assegurar uma procriação suficiente e um repovoamento mais rápido.

***

Pergunta: se existem outros sistemas planetários e outras dimensões, qual é o interesse de fazer
perdurar o sistema da Terra?

Para permitir, àqueles que desejam, continuar a experiência, pois ninguém, no nível da Luz, pode ir contra o
livre arbítrio.

***

Pergunta: absolutamente nenhuma entidade, de qualquer plano dimensional, pode ir contra o livre
arbítrio?

Absolutamente não.
No seu jogo dimensional, que é a experiência da 3ª dimensão, as forças da Sombra existem.

Elas não podem existir nas dimensões superiores porque a vibração delas as força a permanecer nas
vibrações inferiores.

***

Pergunta: a ascensão sem o corpo físico supõe a morte?

Na 5ª dimensão a morte não existe mais.
Há transição de corpo em corpo sem interrupção da consciência.

Portanto, aqueles que irão aceder à 5ª dimensão sem o corpo não cairão mais no esquecimento ligado à
morte.

Aliás, isso não se chama mais de morte, mas de ‘transição’.

***

Pergunta: qual é o período de tempo entre cada transição?

Como vocês querem falar de tempo quando o tempo não é mais contado da mesma maneira?

***

Pergunta: como acontece o processo de ascensão com o corpo?

Não há processo único de ascensão com o corpo.
Eu os empenho simplesmente a permanecerem centrados na sua interioridade e a aguardarem o que vem.

***

Pergunta: a passagem na 5ª dimensão com o corpo se faz com o mesmo corpo físico?

Não, porque na 5ª dimensão desaparece o que vocês chamam de taras psíquicas, de doenças e de anomalias.
A subida vibratória da elevação e da ascensão não permite as vibrações densas atingirem esses níveis.

***

Pergunta: de onde vem Hercólubus?



Mas ele faz parte do seu sistema solar, porém ele percorre uma órbita muito mais elíptica que se situa sobre o
plano sagital e, então, se encontra permanentemente atrás do sol.

***

Pergunta: por que nossos cientistas não perceberam esse fenômeno?

Mas ele é conhecido.

***

Pergunta: por que isso é ocultado?

Imaginem o mundo no qual vocês vivem no momento em que vocês perceberem no seu céu, todo dia, um
astro que aumenta dia a dia e que se aproxima de vocês.

***

Pergunta: os ‘crop circles’ são mensagens dos extraterrestres?

Eles são.
O seu sentido é preveni-los do que chega.

Recorre a uma tecnologia ligada à Confederação Intergaláctica.

NOTA: “O último Crop Circle remonta a 15 de agosto [2009]. Não haverá mais, porque o conjunto da missão, do que deveria
ser cumprido, foi realizado. Vocês estão agora na hora da Revelação e na hora da atualização desta Revelação. Não há,

portanto, mais necessidade de lhes encaminhar mensagens sob esta forma. Certamente, outros Crop Circles irão aparecer.
Mas eles não serão criados por aqueles que foram encarregados, como até agora, de criar esta dimensão na sua dimensão.
O conjunto das mensagens foi entregue. Resta-lhes agora viver o que foi entregue. Em Consciência e no seu mundo”. Arcanjo

ANAEL (17.10.2009)

 http://www.portaldosanjos.net/2013/05/arcanjo-miguel-e-os-crop-circles-2009.html

***

Pergunta: qual é o papel dos extraterrestres?

Vários.
É difícil de entrar nos detalhes.

Alguns terão funções mais diretamente ligadas a vocês, ao seu mecanismo de elevação.
Outros estarão aí, também, para evitar certos tipos de perigos, mas outros, também, aproveitam deste período

para introduzir uma dimensão, eu diria, de confusão, mas isso não deve preocupá-los indevidamente.

***

Pergunta: como reconhecer os “bons” extraterrestres?

Somente a sua perspicácia interior, o seu julgamento interior, o seu sentir interior irão valer.

***

Pergunta: está correto que o corpo dos guardiões foram dissolvidos?

Isso está correto.
Nós não temos mais necessidade dessas pessoas, no sentido encarnado.

Não há mais guardiões.

http://www.portaldosanjos.net/2013/05/arcanjo-miguel-e-os-crop-circles-2009.html


***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu lhes transmito minhas saudações fraternais.
Tenham em mente, a cada minuto de suas vidas, que nenhuma circunstância exterior pode vir alterar a sua

consciência interior.
Isso é verídico para o planeta que eu lhes falei como para os eventos que ocorrem atualmente em suas vidas.

Vocês devem ser firmes em suas escolhas, em sua Luz.
Eu lhes transmito saudações e bênçãos e eu lhes digo até um próximo dia.

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

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

(*) – ‘FAMÍLIAS de ALMA e CORES de ALMA’ – OMRAAM (Aïvanhov):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/familias-de-alma-e-co...

***

Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=218

08 de agosto de 2008

***

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

************
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- Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -
(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

~ O FIM DA DUALIDADE ~

Saudações a vocês, Filhos da Luz, Filhos da Lei do UM, Filhos do Pai Único.
Alguns de vocês já me conhecem pelo meu nome de origem que é ORIONIS.

Outros ouviram falar de mim pela expressão de “Ancião dos Dias”.
Recebam Bênçãos, Amor e Paz.

Vocês estão em um ano que é o ano da Luz, o ano do Acordar e o ano do Despertar.
Não se atrasem com o alarido do mundo, disso, vocês também sabem, pois, no nível da sua Dimensão, o que

está vindo para vocês é um ano terrível para aqueles que não discernirem a Luz e que não viverem a Luz.
Como vocês sabem, este ano está sob a influência do Arcanjo MIGUEL que, através de manifestações mais

potentes dos Elementos, vem apagar e transformar e dissolver o que não é da Luz.
O alarido deste mundo, as tribulações deste mundo estão chegando ao fim, pois está aí a chegada do

momento da Luz.
A coisa mais importante é o seu Despertar.

A coisa mais importante é que o governo do homem, que existe desde tempos muito antigos, agora terminou.
Vocês entram sob o governo do Único, e o Único não tolera a dualidade.

A dualidade foi o seu campo de experiências durante muito tempo, mas, hoje, encontrar a Luz, reencontrar a
Luz, necessita de perder tudo o que pertence à Sombra, o que foi construído pacientemente como campos de
experiências de encarnação através de conceitos, hoje ultrapassados: a avidez, a apropriação, o poder, tudo o

que fez com que o humano não cessasse de pegar para si ao invés de doar.
Este tempo de experimentação chega ao fim.

***

A Luz, no sentido espiritual do Espírito, a Luz, no sentido físico e, então, visível, vem lembrá-los do juramento
de voltar para a Luz, se tal for o seu desejo.

Este processo, chamado de Ascensão, é apenas a reintegração à sua Graça, à sua Unidade, à sua Divindade.
O tempo então chegou, meus Filhos, de reencontrar a sua herança, de recuperar o que vocês perderam

experimentando esses planos da dualidade que, no entanto, vocês aceitaram percorrer, a fim de fortalecer em
vocês, não as forças da encarnação, mas a Luz da sua alma.
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Bem amados, as manifestações dos Elementos que vocês observam na superfície deste planeta, como na
superfície dos outros planetas deste Sistema Solar, são apenas as primícias.

A única salvaguarda, a única persistência da integridade do que vocês são, não pode ser obtida através de
precauções de natureza material.

Estritamente de nada serve ficar planejando no plano material.
Somente a sua fé, a sua determinação para encontrar a Luz que vocês são, será a sua garantia de retornar à

Luz.
Vocês não devem contar com mais ninguém além de vocês mesmos com a Luz.

Nenhuma ajuda do exterior pode levá-los à Luz.
Certamente, vocês não estão sozinhos.

Certamente, vocês estão rodeados, cercados, guiados, amados como vocês nunca foram.
Mas, no entanto, vocês, e vocês sozinhos, podem dar o passo, o grande salto do retorno à sua Unidade.

Assim é nos mundos dos mundos, durante essa passagem terrível e magnífica, a passagem da dualidade à
Unidade.

***

Certamente, todos vocês são Filhos da Luz, mesmo aqueles que aos seus olhos poderiam se apresentar
como forças das trevas e da pluralidade, são Filhos que experimentam a multiplicidade, a divisão e que não

estão prontos para retornar à Unidade.
Mas isso, como vocês sabem, é a liberdade fundamental deles.

Nisso, é pedido para não julgarem nem os acontecimentos, nem os seres, mas para permanecerem firmes na
sua Unidade, na sua Fé e na sua Luz.

Não há alternativa.
CRISTO disse: “ser-lhes-á feito segundo a sua Fé” e isso irá acontecer exatamente assim.

A Fé na Luz é o motor da sua Ascensão.
A Paz do seu ser e do seu Coração frente às mudanças dos Elementos em curso é a sua garantia de retorno à

Unidade.
Vocês estão nos momentos finais da dualidade, vocês estão nos momentos mais difíceis que vocês têm que

viver na dualidade.
Esse momento é o momento em que a dualidade se apercebe de que ela não existe e de ela acaba na

Unidade.
Certamente, muitas almas, muito povos irão desistir, por egoísmo ou por medo, desse retorno à Luz.

Não julguem, não condenem, contentem-se em viver no seu interior a Luz que está chegando.
O melhor serviço que vocês podem prestar aos seus Irmãos que sofrem é estarem vocês mesmos firmes na

sua Fé, na Luz e na Verdade.
Nenhuma outra atitude, nenhum outro comportamento pode melhor ajudar do que disso.

***

A Luz, se vocês a aceitarem, irá nutri-los fisicamente, psicologicamente, espiritualmente.
A Luz, se vocês a aceitarem, irá irradiar de vocês e ela é suficiente em si mesma, pois ela é capaz, se vocês

irradiarem através do seu ser, de conferir a Paz, de conferir o Amor e de conferir a busca da Unidade com
outros seres humanos que tiverem a oportunidade de estar frente a este ser.

A sua jornada da encarnação termina.
O que significa que é o fim, simplesmente, da realidade tal como vocês a conhecem.

Vocês vão reencontrar a sua herança Divina.
Vocês vão reencontrar os seus potenciais Divinos, na totalidade.

A separação entre as Dimensões (que era uma das características deste mundo na dualidade) não vai mais
existir, tampouco.

Alguns de vocês percebem, sentem e veem os mundos invisíveis.
Alguns de vocês pressentem, vivem o contato com o seu Anjo.

Esta é a Verdade.
Este é o caminho da Unidade.

Como lhes foi dito pelas energias Arcangélicas, os sinais são muitos e eles serão cada vez mais numerosos no
Interior de vocês e ao nível do Céu.

Não se preocupem com as reações da dualidade a esta Unidade que está chegando.
O medo alimenta a sombra.

A Luz alimenta a Luz.
Vocês são Filhos da Luz.



Vocês estão prestes a viver a experiência mais Divina que pode ser vivida por uma alma em seus diferentes
caminhos.

Bem amados Filhos, vocês caminharam, emprestaram muitos corpos, vocês participaram, cada um à sua
maneira, da evolução destes mundos, deste Sistema Solar.

Lembrem-se das palavras de CRISTO: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.
Aí se encontra uma chave capital para o desprendimento, para a Mestria e para o Abandono à Luz.

Vocês devem, mais do que nunca, gradualmente e à medida que as manifestações dos Elementos desejadas
e desencadeadas pelo Arcanjo MIGUEL e pelo seu Sol forem ensurdecedoras, à medida que esta

ensurdecência, este alarido, tal como eu denominei, for aumentando, gradativamente, vocês deverão entrar no
seu espaço Interior, na sua Unidade, na sua Divindade.

***

Vocês vivem uma época majestosa.
Não vejam as destruições como uma punição.

Não vejam os tormentos de alguns dos seus Irmãos como uma punição, pois não o é.
O Pai jamais pune.

O Pai transforma as formas a fim de que a Luz possa eclodir.
Seja o que for que vocês tiverem que viver, aí onde vocês estão, tenham-se prontos.

Ter-se pronto não consiste em tomar precauções materiais ou físicas.
Trata-se, de preferência, de ter-se pronto para penetrar totalmente na sua Essência, na usa Divindade, e a

porta, vocês conhecem, como lhes anunciou Abraão (ou RAM), situa-se no nível do seu Coração.
A porta do Coração os abre ao seu Coração Interior, ao seu Espírito e à sua Divindade.

O único esforço que vocês terão que fazer (e que vocês têm, desde já, que realizar) é unicamente voltar-se
para ele.

A chave do seu paraíso, a chave da sua Eternidade, a chave da sua extração desta dualidade apenas pode ser
encontrada no nível do Coração.

Todos aqueles que buscarem em outro lugar, através de comportamentos, através de lutas, através de
resistências, irão se afastar da Porta Sagrada.

Mais uma vez, não os julguem, não os forcem, contentem-se em irradiar, se vocês tiverem encontrado a sua
interioridade.

Aí se situa a única ajuda possível nos mundos da Unidade.
Muitos elementos ligados ao que vocês são, ao seu caminho em suas várias encarnações, em seus vários

destinos, não devem afastá-los da Verdade do instante.
Muitos de vocês vão ter o conhecimento do que eles são, autêntica e verdadeiramente.

Mesmo aqueles que escolherem a dualidade, vão ver claramente o que eles são e a distância que pode existir
entre o que eles são e o que eles manifestam.

Isso cabe a vocês.
Vocês devem permanecer em Paz.

Nenhuma restrição criada pela dualidade (quer seja de natureza afetiva, de natureza familiar, de natureza
profissional, de natureza social) deve impedi-los de fazer esse retorno para o centro.

Vocês devem escutar apenas o Coração.
Vocês não devem escutar o mental.

Quando eu digo “escutar o Coração” isso está bem além das manifestações energéticas ligadas às vibrações,
ao experimentado e ao sentido, mas, sim, a um centramento da Consciência na Unidade do Coração.

Vocês serão ajudados.
Vocês irão assistir a uma série de fenômenos naturais, ou não naturais, visíveis aos seus olhos, transmitidos

pela mídia e pelos meios modernos de comunicação antes deles desaparecerem da superfície deste mundo.
Vocês devem extrair-se totalmente desta realidade, a fim de penetrar no real que é a Unidade.

***

Vocês não poderão permanecer de um lado e do outro entre dois mundos.
O pedido que lhes foi feito (para alguns de vocês há muitos anos ou há muitas vidas) para manter na

encarnação um corpo enquanto tendo consciência de alguns mundos espirituais, enquanto obrigando-os a
permanecer, como vocês diziam, “enraizados”, simplesmente não terá mais sentido.

Isso poderá ser, para alguns de vocês, um grande problema, pois a única maneira de manifestar a Unidade
estando na dualidade era, até agora, firmar-se na dualidade, a fim de não vagar entre dois mundos e os seus

perigos.
Mas em breve, muito em breve, esse não será mais o caso.

Vocês serão ajudados nisso pela potência da Luz, pela potência da Vibração e pela potência do seu Anjo



Guardião, na condição expressa de vocês pedirem para ele.
Lembrem-se de que jamais a Luz pode violar o livre arbítrio.

Mesmo vocês sabendo que, em outro nível, esse livre arbítrio absolutamente não existe.
Entretanto, aqueles que acreditam nesta liberdade, neste livre arbítrio, devem ser respeitados, pois é a verdade

e a realidade deles.
No entanto, aqueles que quiserem retornar à Unidade na Morada do Pai e mais perto do Pai e evolver nas

Dimensões não separadas, não divididas, deverão necessariamente se retirar e se desprender desta realidade
antes que ela desapareça totalmente.

Assim, muitas partidas de almas, em grupo, irão ocorrer.
Muitas partidas individuais irão ocorrer.

Os seres irão simplesmente desaparecer.
Outros simplesmente serão consumidos.

Outros, enfim, ainda, irão levar o corpo e não vão deixar qualquer vestígio.
Outros, enfim, deverão, durante um tempo restrito, continuar a trabalhar nesta Dimensão, ao passo que outros

irão trabalhar agora no estabelecimento das novas bases da nova vida, na nova Dimensão.
Isso começa agora, isso irá durar um período de tempo extremamente preciso do seu tempo terrestre.

Alguns de vocês estão adiantados nesse cronograma, pois já começaram o caminho de volta para a Unidade
na sua própria revelação a si mesmo, há pouco mais de um ano.

O sentido e o objetivo da sua missão neste retorno à Unidade irão lhes aparecer cada vez mais claramente,
gradualmente e à medida das semanas que irão aproximá-los do prazo.

Ninguém poderá enganá-los, exceto vocês mesmo, se persistirem em permanecer apegados a alguns valores
que simplesmente não terão mais sentido, nem existência, durante as próximas semanas.

Aí está, bem amados Filhos do UM, o que eu queria anunciar a vocês.
Se agora, meus bem amados, vocês tiverem perguntas em relação a este processo e ao que eu acabo de

anunciar, eu gostaria de tentar dar os esclarecimentos, na condição de serem úteis.
Úteis, não segundo o seu sentido, mas segundo o sentido da Luz e o destino de alma.

***

Pergunta: os famosos três dias anunciados por MARIA corresponderiam a uma onda ascensional
importante para a humanidade? Isso ocorreria ao mesmo tempo?

O que foi chamado, pela Divina MARIA, de três dias, corresponde à fase final do desaparecimento da
dualidade.

O momento em que a Terra será regenerada.
O momento em que esta Dimensão simplesmente não vai mais existir.

Isso irá ocorrer em um tempo posterior, entre o início e o fim do processo de Revelação.

***

Pergunta: o que vivemos na 3ª Dimensão corre o risco de ser um freio para a 5ª Dimensão?

Bem amada Filha da Luz, tudo depende do olhar que se tem.
Muitas coisas podem representar, no seu mundo, freios à sua expansão na nova Dimensão.

Quando chegar a hora, nenhum desses freios poderá subsistir.
É apenas o seu olhar, ou a orientação da sua Consciência, que pode ser um freio, unicamente pela dificuldade

de voltar o olhar, o suficiente, para o Coração.
No Coração é dissolvido, real e concretamente, a totalidade das oposições ligadas à sua materialidade.

Nem a doença, nem as circunstâncias materiais, nem a idade, podem ser um obstáculo para a sua Ascensão.
Somente a orientação da Consciência pode ser um obstáculo.

Uma série de etapas que vocês vivem atualmente é unicamente, de maneira geral, destinada a fazê-los
desprender-se dos seus últimos apegos, das suas últimas crenças, dos seus últimos medos e nada mais.

Não esqueçam que a Luz revela, que a Luz transcende e que a Luz dissolve o que não é da Luz.

***

Pergunta: como se beneficiar para ir ao sentido da nossa Luz interior?

Vocês devem admitir que, seja qual for o potencial de Luz próprio de cada um de vocês, seja qual for o nível
de revelação desta Luz, vocês participam, no momento das suas ocupações materiais, sejam elas quais forem.



Mas, quando chegar a hora, essas ocupações materiais deverão, elas também, cessar.
Vai chegar o momento em que vocês terão que voltar o seu olhar para o Interior, totalmente.

Este momento será claramente indicado a vocês.
Cada ser humano irá senti-lo.

Cada ser humano poderá aceitá-lo ou recusá-lo.
Mas é óbvio que se vocês não tiverem feito o trabalho de preparação (a perda, se vocês preferirem, de alguns
apegos, de alguns comportamentos e de algumas atitudes), isso será muito mais difícil quando chegar a hora.

O que não significa que vocês não vão conseguir, mas isso corre o risco de provocar consequências
desagradáveis, em um primeiro momento, que são totalmente desnecessárias de viver ou de experimentar.

Vão para o Interior.
Uma série de exercícios foi dada, progressivamente e à medida dos meses, e eu penso em especial em

Abraão (RAM) que lhes deu o acesso às chaves do seu Santuário Interior.
Não há outros exercícios.

Este é o mais simples, o mais autêntico, o mais completo e, sobretudo, o mais seguro (ndr: ‘Meditação
Direcionada para o Coração’, transmitida por RAM (1)).

Entretanto, nada os impede, no momento, de se interessar pelos sintomas da chegada desta Luz, em vocês e
sobre este mundo.

Pois as imagens que vocês vão ver ficarão gravadas na sua alma, de modo definitivo.
Elas irão fortificar e forjar o seu Espírito na compreensão dos mecanismos específicos da reversão da Sombra

para a Luz.
Vocês vieram, vocês se encarnaram (alguns há tanto e tanto tempo, há tantas e tantas vidas) unicamente para

viver esse momento.
Então, não tenham medo.

Simplesmente, tentem, tanto quanto possível, desligar-se dos seus sofrimentos (seja qual for a sua origem) e
isso é possível.

Essa não é uma visão da mente.
Essa é uma realidade tornada possível pelo afluxo de Luz.

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, vamos agora viver um momento de Comunhão, um momento de Amor, um
momento de despertar.

Queiram simplesmente acolher no seu Interior a Bênção que eu lhes transmito, eu diria, do mais elevado dos
Céus, na sua densidade.

Sejam abençoados.
Vocês são Filhos da Luz, Filhos da Unidade e Filhos do Pai UM.

Sejam abençoados e recebam.

... Efusão de Luz ...

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

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://autresdimensions.info/article66ce.html

http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-8_fevrier_2009-article66ce.pdf
08 de fevereiro de 2009

***

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

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

http://autresdimensions.info/article66ce.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-8_fevrier_2009-article66ce.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html




Eu Sou ORIONIS.

Bem amados filhos da Luz e Humanidade Terrestre na encarnação, eu venho novamente, como no ano anterior,
a fim de lhes falar, por palavras e pela Vibração, em sua Essência, da Luz, daquela que vem, daquela que é,

que foi e que será.
Para aqueles de vocês que não conhecem a minha Vibração, Eu Sou aquele que, em suas Escrituras, era

chamado de Ancião dos Dias, o Melquisedeque, fundador da mesma Ordem.

Minha última Presença, na sua densidade, foi pelo processo denominado walk-in (entrante), no Mestre Bença
DEUNOV (Mestre PETER DEUNOV).

Assim, em vocês, seres humanos, muitos de vocês foram missionados, como vocês são todos, sem exceção.

Assim como lhes foi revelado, vocês são todos Sementes de estrelas, que vieram trazer a mensagem da Luz.

Entretanto, assim como o declarou o bem amado João, da Ordem das Águias, a Revelação da mensagem, a
Revelação da sua Divindade, do seu Estado de Ser, em vocês e ao redor de vocês, necessita o abandono à
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Luz.

O abandono à Luz é realizado pelo abandono ao Supramental, à Luz de Sat Chit Ananda, a fim de que vocês
realizem, em vocês, a dissolução da personalidade a favor do Estado de Ser e da sua Semente de estrela.

Vários de vocês, sobre esta Terra e além desta assembleia, serão, nos próximos dias, apresentados à Luz.

A Apresentação da Luz, através de Yerushalaïm, que eu já missionei há mais de 50.000 anos, volta.

Na sua personalidade, a Luz do Estado de Ser vai brilhar.

Durante o tempo transcorrido desde o início deste ano, o bem amado Arcanjo Miguel os iniciou na verdadeira
Luz, aquela do coração, através da realização da ignição e da Vibração das novas lâmpadas, destinadas a

permitir-lhes cancelar os seus contratos com a Sombra.

Vários de vocês estão, hoje, frente a uma Verdade.

A Luz, retransmitida pela Divina Maria, é Amor, é a polaridade maternal Criadora.

Esta polaridade maternal Criadora deve ser impulsionada pela força masculina que nada tem a ver com o
poder.

Foram-lhes feitas, durante vários meses, Revelação do abandono e Revelação do que é o poder.

Hoje, a veleidade de poder na sua personalidade é oposição à penetração no seu Estado de Ser.

***

Vocês devem, se tal for o seu desejo, e durante os instantes que antecedem a Revelação do Estado de Ser,
aceitar.

Aceitar o quê?

Aceitar que a Luz esteja em meio mesmo às suas Trevas, porque vocês são Luz, mas vocês não podem atrair
a Luz para fazer qualquer jogo de poder, para o outro ou para vocês mesmos, porque isso os colocaria sob a

influência da personalidade e os faria renegar o Estado de Ser que vocês poderão, deste modo, integrar.

A integração do Estado de Ser é a morte da personalidade, não há, aí, nem julgamento, mas simples evidência,
não há, aí, nem ambiguidade, mas evidência.

Há uma franja de interferências, assim como a nomeou o bem amado João.

Esta franja de interferências representa o que é procedente da sua personalidade e de alguns componentes
extraterrestres que interferiram com a história desta Humanidade, em tempos muito remotos.

Esta Presença deixou em vocês marcas, feridas, sofrimentos, que a Luz tem por objetivo iluminar e apagar, na
condição de que vocês aceitem totalmente esta Luz.

O aceitar totalmente quer dizer tornar-se humilde e corajoso.

A coragem sendo aceitar se ver em Verdade e não mais deixar as influências passadas (jogos de poder,
sofrimentos vividos nesta Vida e em outras vidas) vir interferir com o Estado de Ser.

Quando eu digo e afirmo que vocês foram todos missionados, esta é a Verdade.

A atualização e a realização da missão, agora e doravante, passa pela dissolução do que eu chamaria, e que
vocês chamariam, de personalidade.

Nesta personalidade se encontra o peso do passado, dos poderes que vocês mantêm, consciente ou
inconscientemente, sobre os outros.

Esse jogo não é da Luz, esse jogo é jogo de personalidade.

O Estado de Ser é liberdade, autenticidade, Amor.

Toda forma de manipulação deve ser abandonada.

***

A Divina Maria colocou em vocês, não mais tarde do que no dia de ontem, e como ela irá referi-lo
conjuntamente com o Arcanjo Metatron, em 06 de agosto, em 08 de agosto e em 15 de agosto, a bondade.



Cada um de vocês terá o olhar colocado em meio ao Estado de Ser e verá o porquê da Luz ter sido falsificada.

A falsificação não é da Ordem da Luz, ela é da Ordem da materialização nesta densidade unificada que está
prestes a desaparecer.

Eu mesmo, pessoalmente, e com os 24, juntos, nós decidimos nos opor ao poder.

Para isso, nós fomos obrigados, há mais de 50.000 anos, a separá-los, criando a dissociação, a fim de
preservá-los das suas próprias Sombras e para não contaminar os planos Luminosos, para deixá-los também

levar esta experiência até o seu final.

Os seres humanos, em sua grande maioria, não podem estar conscientes, porque não estão despertos sobre
o que se joga.

Os seres humanos, dos quais vocês fazem parte, estão conscientes e se despertam, entretanto, têm cuidado
para não deixar a personalidade, os jogos de poder, os jogos de seus sofrimentos passados, mancharem o

Mensageiro e a mensagem.

***

O que vem a vocês é rigor e Amor, o que vem a vocês não pode deixar a Sombra agir, não pelo combate, isso
já ocorreu em outras dimensões.

Nesta dimensão, a única Verdade é Perdão, Abandono e Doação.

Aqueles de vocês, aqui e em outros lugares, que se fecharem no Interior de si para sufocar a Luz e guardá-la
para si, perder-se-ão.

Aqueles de vocês que nutrirem, pela Luz, o poder ou os sofrimentos passados, perder-se-ão.

Nós não viemos julgar, mas da confrontação, da associação ou da dissociação, entre a Luz e a Sombra, nasce
a Luz.

A Sombra, que nós não julgamos, vai onde o princípio, enunciado aqui, continuamente, de atração e de
ressonância, fizer com que a Sombra retorne à Sombra, ou será transmutada pela Luz.

Cabe-lhes, nesses tempos ultra reduzidos, perdoar, para que a Luz os perdoe.

Esse trabalho de perdão é realizado, sobre esta Terra, pela Luz, mas ela deve ser
aceita, esta Luz, pela personalidade, a fim de se deixar morrer, para a Glória da

Luz.

Assim, as resistências que vocês percebem, em alguns momentos ou frente a
alguns eventos ou a algumas revelações, atraem a atenção sobre um afluxo de Luz

nessas zonas, nessas falhas, eu diria.

Vocês tiveram, e vocês ainda terão, de maneira geral, até a festa do bem amado
Miguel, a oportunidade de se voltar para a Luz.

Mas (a palavra é forte, porque é exata), desgraçado daquele que se servir da Luz
autêntica para nutrir a personalidade.

Assim, Cristo disse: “perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem”.

Mas, aqueles que sabem, e que vivem a Vibração no seu Estado de Ser, na sua lâmpada cardíaca, são
responsáveis diante da Luz.

Cristo dizia: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês o fazem”.

Vocês não podem escapar desta Verdade vibratória.

Nisso, vocês devem ser suaves e fortes, ser Luz e Humildade.

Essas palavras são escolhidas intencionalmente, na sua densidade.

A Luz é justa e ela preencherá os justos, a fim de justificá-los na Verdade, mas vocês não têm que se justificar
a si mesmos, porque, nosso, não é o Estado de Ser quem fala, nem a Semente de estrela, mas as Sombras da

personalidade.

***

http://api.ning.com/files/pQ8PE*DabumAQl0Nrucqwt3Em4vIkHqghPCjZsFqV96AQy4QI-p76i8PDU2OVeYnXcbmq03HNoWfHfO0yLM2e73b17xJugyV/00perdo1.JPG


A Luz, bem amados humanos em encarnação, é Força e Verdade.

Ela não pode tolerar, em seu seio, além da sua dimensão que nós protegemos, o menor grama do que não for
dela mesma.

Então, cabe-lhes mergulhar no seu Interior e se ver, realmente, e não na aparência e não no que vocês querem
mostrar, mas no que vocês são, porque é no que vocês são que a Luz os toma.

O que vocês creem ser no nível da personalidade não pode resistir e se impor, porque o poder não tem
qualquer peso, nem qualquer consistência, diante da Força da Luz.

Nós zelamos, pela nossa Presença e pela nossa Radiação e pela Potência da Radiação Arcangélica, que foi
entregue inteiramente à Divina Maria.

Nós, os 24 Anciões, somos as garantias, pela nossa Ronda, do estabelecimento do Plano.

As ilusões do homem irão cair, quaisquer que sejam.

Isso é agora.

Então, vocês devem voltar a ser como um cordeiro, não para serem sacrificados pelos lobos, mas, sim, para
serem possuídos pela Luz.

Tornar-se Luz, encarnar a Luz e vibrar Luz e Força.

Vocês devem ser, nos próximos dias, e vocês devem demonstrar, a coragem e a fé.

A fé está na base de tudo.

Àquele a quem muito será dado, muito será cobrado, pela ressonância/atração da Luz, mas desgraçado
daquele que falhou, após ter recebido a Luz, pois o sofrimento, para ele, será bem maior do que para aquele

que não conhece nem a Sombra nem a Luz.

***

A Saudação dos 24 Anciões, chamada de Saudação de Orion, irá lhes permitir, nesta assembleia, como em
qualquer assembleia, reconhecer-se e se reconhecerem uns aos outros.

A Luz e a Verdade não podem mais ser falsificadas, porque a Luz vem na sua densidade.

Até agora, a densidade era um reflexo da Luz, ela se torna, agora, a autenticidade da Luz, por decreto da Fonte,
porque os tempos chegaram, porque os tempos estão aí.

O tempo do final da ilusão, o tempo da Revelação da Verdade, é agora.

Vários seres humanos juntar-se-ão, nas próximas semanas, os batalhões de Sementes de estrelas, batalhões
não de guerra, mas de paz e de instauração de paz, em meio àqueles que ainda não sabem e não vivem a

Vibração.

Assim, pela minha Radiância e pela minha Presença, apoiada pelo conjunto do que nós somos, nós, os 24
Anciões, pela densidade e pela Presença que apoia o seu mundo, os Hayot Ha Kodesh, pela Ronda dos

Arcanjos, e pela Presença, ao centro, da Divina Maria, eu lhes transmito as bênçãos da Fonte/Uma em meio à
sua Unidade, mas, em meio também, e como isso chega dentro de alguns dias, na totalidade do seu ser e não
unicamente no seu Templo Interior, mas no conjunto das suas túnicas mortais, nas suas Vibrações sutis que

participam desta encarnação e desta Vibração.

Assim, sim, a Luz vem, mas ela não vem mais unicamente na cabeça e no coração, ela vem, inteiramente, lavar
os seus mantos.

As chaves serão dadas à Humanidade, essas chaves não podem ser falsificadas pelos Mensageiros.

Então, vocês devem morrer para vocês mesmos, a fim de renascer para a Luz da Verdade.

É isso que vocês vão realizar, por antecipação, em meio à sua Ronda, em meio à  sua Unidade Coletiva. 

Recebam, agora, a Radiância que vem e que lhes dou, por antecipação.

Não se esqueçam de que o Estado de Ser, de que a Luz do Supramental, assim denominada, é a Luz da sua
casa, é a Luz que vem fecundá-los, literalmente.

Então, agora, apoiado pelas Presenças que nomeei, eu lhes peço que cruzem suas mãos sobre o peito, assim



como eu o faço, que inclinem a sua cabeça, para receber.

... Efusão de energia ...

... Efusão de energia ...

Elohim.

... Efusão de energia ...

Em nome da Fraternidade Galáctica, em nome de Cristo, bênçãos em suas lâmpadas, bênçãos e Luz no seu
Estado de Ser e na sua personalidade, para fazer o milagre de uma só coisa.

Vibração.

... Efusão de energia ...

Hum An - Ité - Unité - Une.

Em Cristo e em Verdade nós os saudamos, nós os amamos, nós os queremos retos, dignos e fortes.

Vão em Paz, eu os abençoo e vocês são amados.

************
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- Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -

(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Orionis-2012-10-30.mp3

Eu sou ORIONIS.
Irmãos e Irmãs humanos encarnados da Terra, eu rendo Graças ao seu Despertar, e eu rendo Graças à sua

Liberação.
Eu estou aqui, com vocês, após uma ausência tendo permitido, desde as Núpcias Celestes, levá-los a esse

ponto específico da sua Consciência.
Vibremos, juntos, na Consciência da Unidade, antes que eu me exprima.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu intervenho de novo entre vocês.
Durante a minha última intervenção, no mês de agosto de 2009, depois do final das Núpcias Celestes (ndr: ver
sua intervenção de 04 de agosto de 2009) (1), eu lhes anunciei o retorno da Embarcação de Luz Yerushalaïm.
Embarcação de Luz tendo permitido, desde mais de 50.000 anos, trazer até esta Dimensão certo número de

Consciências elevadas, que visavam evitar a perda da sua Eternidade.
Hoje, muitos sinais se erguem, sobre a Terra e na consciência de vocês.

O corpo que vocês habitam vive momentos particulares, que irão se tornar cada vez mais evidentes, se isso
não for o caso, para cada um de vocês, desde o início do seu mês de novembro, desde o final dos

Alinhamentos acompanhados pelo Arcanjo MIGUEL, cedendo o seu lugar à ação de URIEL.
Firmando, para vocês, a conclusão da condição efêmera, e o fim dos Véus podendo ainda restar na sua

Consciência.
O que é chamado a se desenrolar, em vocês como sobre a Terra, não pode deixar qualquer dúvida quanto à

metamorfose da Terra, e a de vocês.
Vários elementos lhes foram comunicados pelos Conclaves dos Anciãos e das Estrelas.

Esses elementos, vocês os vivenciaram.
O conjunto desses elementos vivenciados leva-os à Porta da sua Ressurreição.

O início da metamorfose é o tempo necessário para a adaptação ao que vocês São, para além dos Véus da
ilusão, e para além deste corpo, aos reencontros com o seu Corpo de Eternidade, com a Consciência
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Unificada, ou com o Absoluto.
A Obra, realizada por vocês mesmos, assim como pelo conjunto dos Conclaves (sem omitir o conjunto das

Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres), permite desencadear esta fase específica da sua
metamorfose, fazendo-os passar de uma consciência a outra, de um corpo a outro, com o mínimo de

desequilíbrio ou de desgaste possível.

***

A ação dos Hayoth Ha Kodesh (nomeados Elementos ou Cavaleiros, por algumas Estrelas e alguns Anciãos)
atinge, dentro de muito pouco tempo, em termos terrestres, o seu apogeu, terminando por dissolver, em vocês,

tudo o que pode se opor à Liberdade, e à liberação.
Na minha última intervenção, eu lhes disse que fiz parte de uma encarnação particular, enquanto walk-in em

meio à entidade nomeada Bença Deunov (ndr: ou Peter Deunov).
Eu os convido, hoje, a buscar o que eu pude dizer, muito pouco tempo antes da morte do corpo de Bença

Deunov, conhecido sob o nome da minha última profecia.
Eu os convido também a ler, se isso lhes interessar, o que eu pude escrever em uma encarnação sobre o seu

mundo, mais antiga, onde eu fui Miguel de Notre-Dame (ndr: Nostradamus).
 O que acontece, nesse momento, em vocês, foi escrito e profetizado de diferentes modos.

Existe, entre o que vocês chamam de Apocalipse de São João, a última visão de Peter Deunov (ou Bença
Deunov), assim como em alguns escritos de Miguel de Notre-Dame, a realidade da metamorfose.

Alguns ensinamentos recebidos, além dos Conclaves, por intermédio de BIDI (ndr: ver as suas intervenções)
(2), comunicaram-lhes o conjunto das possibilidades desta metamorfose.

Vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, manifestações importantes no corpo que vocês habitam, assim
como no corpo planetário.

Elas serão cada vez mais sincrônicas, em vocês como sobre a Terra.
O que se põe em prática é então a finalização do trabalho que o conjunto da Confederação Intergaláctica

revelou para vocês ao longo desses anos.

***

O tempo que se abre, nesses dois dias (ndr: 1º de novembro), é então para vocês, de algum modo, a
oportunidade para refinar o que deve sê-lo, a fim de viver, de maneira serena e Livre, a metamorfose.

A passagem da lagarta à borboleta apenas representa um drama para a lagarta.
Cabe a vocês se colocarem em meio à borboleta, que não está em outros lugares senão na totalidade do Aqui

e Agora, do Abandono à Luz e do Abandono do Si.
Sejam quais forem as manifestações acontecendo (ou que vão acontecer) em vocês, é através dessas

manifestações que se encontra a chave.
Não mais tanto na sua compreensão, e ainda menos nas suas explicações, mas, muito mais, na aceitação

dessa vivência particular, que alguns elementos lhes foram comunicados, à época, por alguns Anciãos.
Mergulhar nessas manifestações, esquecer o sentido, o significado, e o alcance, irá lhes garantir penetrar, sem

dificuldade e em plena Consciência, sem alteração, no que vocês São.

***

Independentemente das desordens aparentes deste mundo, elas apenas representam a capacidade da Terra
para elevar-se, para Transladar, e para viver (ela mesma, com vocês, acima) a sua metamorfose.

A metamorfose ocorre no Interior de si, no Interior do casulo de Luz tecido pela lagarta.
O trabalho que vocês realizaram permite que esse casulo seja tecido.

O tempo não é mais para pensar em outra coisa senão na sua transformação e na sua metamorfose.
O que quer que a vida, aí onde vocês estão, transmita ou solicite a vocês, tenham em mente que a melhor
maneira de começar esta metamorfose é deixar, como sempre, a Inteligência da Luz, o Plano da Luz,

restituir vocês ao que vocês São.
Daí onde vocês ainda estão, vocês não têm qualquer possibilidade de trabalhar, pela sua vontade, pelo seu

desejo, pela sua energia ou pela sua consciência, no que está se desenrolando.

***

O conjunto das explicações dadas pelo Arcanjo ANAEL, durante as Núpcias Celestes, referente ao Abandono



à Luz (ndr: intervenções de ANAEL de 11 de maio, 17 de maio de 05 de outubro de 2009) (3), assim como as
informações mais recentes (comunicadas, entre outras, por BIDI, assim como por alguns Anciãos e algumas

Estrelas), devem fazê-los considerar que esse processo de metamorfose não pode, doravante, de forma
alguma, depender de vocês.

O mecanismo de sincronia da Ascensão (da Terra e a de vocês) não pode suportar, de nenhum modo, uma
defasagem temporal entre vocês.

Até agora, todos vocês notaram e observaram que vocês vivem processos que, além das descidas do
Supramental e dos Alinhamentos, ou dos encontros dados, ocorriam de uma maneira que era apropriada para

vocês (conforme, é claro, o que restava de medos, de resistências, de crenças, neste corpo físico e nesta
consciência física).

A partir de depois de amanhã, esse não será mais o caso.
Vocês não terão mais qualquer meio de dirigir a Luz, de qualquer maneira, por outra coisa que a Luz.

Há mais de três anos, eu já tinha explicado isso, em relação à utilização da Luz, ou mesmo do desvio da Luz,
referente ao seu próprio benefício (ndr: sua intervenção de 04 de agosto de 2009) (1).

***

A intensidade da Luz, a ação de MIGUEL, empreendida durante essas últimas semanas, em meio às camadas
isolantes do planeta, teve o mesmo efeito no que resta das suas camadas isolantes, dos últimos Véus,

nomeados: corpo etéreo, corpo astral, corpo mental, e corpo causal.
A ação da Luz, na dissolução da ilusão, é também uma ação direta (e cada vez mais palpável, de algum modo)

sobre as últimas camadas isolantes, sobre os últimos Véus e, particularmente, não mais sobre o corpo
emocional ou sobre o corpo mental, mas, muito mais, sobre o corpo etéreo, em conexão direta com o corpo

causal.
A ação da Luz sobre o seu corpo etéreo traduz-se por sinais, que o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M.

AÏVANHOV) deu a vocês, de diferentes maneiras.
A ação da Luz sobre o corpo causal reflete-se pela metamorfose e pelo aparecimento da conjunção dos

Quatro Elementos, revelados no seu Coração, através do Coração Ascensional, através do conjunto deste
corpo, por manifestações do Fogo.

Esse Fogo não é somente o Elemento Fogo, mas representa o Fogo do novo Éter.
Esse Fogo do novo Éter, canalizado até a atmosfera da Terra por MIGUEL, age, doravante, mais próximo da

sua consciência ordinária.
Seria desejável lembrá-los de que, a partir do início do mês de novembro de 2012, vai ocorrer, em vocês, uma
série de elementos que não pedem nada mais senão o fato de vivê-los, senão o fato de deixá-los viver, sem

nada dirigir.
A Inteligência da Luz será suficiente (pelo que foi preparado, ao mesmo tempo pelos Gigantes, ao mesmo

tempo pelos Elohim, que eu enviei até esta Terra) para restabelecer o que vocês São.
A melhor prova foi, para alguns de vocês, durante a Liberação da Terra, a possibilidade de restabelecer a sua

conexão com a Vibração Materna original de Sírius.
Alguns de vocês vivenciaram então a ascensão da Onda da Vida, e as transformações inerentes ao fato de

Viver no Absoluto.
O Manto Azul da Graça e as diferentes etapas da nossa aproximação (Comunhão, Fusão, Dissolução e

deslocalização da Consciência) foram, durante mais de um ano, os meios de habituá-los a sair do efêmero, de
uma maneira ou de outra.
Esta preparação terminou.

O que se desenrola agora já chegou, é claro, aos planos sutis do planeta.
O novo Corpo Etéreo do planeta (a Merkabah planetária) foi Liberado.

A Ascensão da Terra foi realizada nos planos ditos sutis.
A Terra já está, portanto, vivendo em meio à nova Dimensão.

***

O que se desenrola necessita, simplesmente, da sua parte (além dos conselhos já dados com relação à
Humildade, à Simplicidade, à Transparência, e à Infância), hoje, de estar lúcido sobre o que acontece, mas de

maneira alguma ali levar um toque pessoal, visando algo mais senão o fato de permanecer Tranquilo.
Instalar-se no Aqui e Agora (independentemente das circunstâncias da sua própria vida, independentemente

das circunstâncias do seu próprio país) irá lhes parecer, em breve, como única evidência a respeitar, para
finalizar a metamorfose.

Esses tempos intensos (Vibratoriamente falando, e no nível da Consciência, também) necessitam da parada
dos mecanismos habituais da Consciência ordinária, nos seus sentidos como nas suas reações.

O apelo da Luz vai se fazer de maneira muito mais intensa do que anteriormente, em relação ao nível em que
vocês o vivenciaram até agora.



Sejam quais forem as manifestações dos Hayoth Ha Kodesh, sejam quais forem as manifestações da
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres (que, doravante, caminham nos seus Céus, de maneira a
impregnar as camadas do Éter da Terra, da sua Presença e da sua Vibrância), isso ocorre exatamente do

mesmo modo, em vocês, especialmente pelo Canal Mariano, pelas Comunhões estabelecidas, pela Onda da
Vida e pelo Manto Azul da Graça.

Não há, portanto, estritamente mais nada a buscar, assim como mais nada a encontrar, pois, como o
Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse e repetiu: “tudo estava consumado”.

Somente as últimas crenças na existência de um corpo e de uma personalidade podem, por vezes, engajá-los
a seguir outra coisa do que “permanecer tranquilo”, outra coisa do que permanecer em Paz.

E, no entanto, vocês irão constatar, bem depressa, que da qualidade da sua Paz, da qualidade que vocês
tiverem para não dar chance às emoções e às atividades mentais, decorre e irá decorrer, cada vez mais, a

integração correta do Novo Éter, do seu Novo Corpo Etéreo, e a Transição da sua Consciência em meio a esta
Nova Consciência (independentemente deste corpo, e independentemente de qualquer estrutura ainda

presente em meio ao mundo da sua 3ª Dimensão dissociada).

***

A qualidade da sua Paz, a qualidade da sua Tranquilidade, irá determinar a maneira com que vocês irão viver,
com facilidade, com dificuldade, conforme a sua própria metamorfose.

O tempo da metamorfose é um tempo químico, bioquímico, físico, biofísico, e um tempo da Consciência,
extremamente especial.

Ele visa fazer desaparecer, na totalidade, o que é da ordem da ilusão e do efêmero.
A qualidade da Tranquilidade e da Paz manifestadas durante este período, será capaz de mostrar-lhes a

qualidade da sua metamorfose.
Se vocês vigiarem para manter a Paz, para manter a Tranquilidade, e, sobretudo, para deixar trabalhar o que

trabalha, então vocês não serão, de forma alguma, envolvidos pelas emoções humanas, pelas atividades dos
restos de egrégoras mentais tendo participado do ‘sistema de controle do mental humano’.

A minha intervenção é, portanto, um convite para se posicionarem, um convite para serem simples.
Que isso se refira aos seus Alinhamentos, que isso se refira às suas obrigações, que isso se refira às suas

diferentes atividades, a um dado momento, será preciso, não escolher, mas sim deixar agir a Luz, na
Totalidade.

É aí que vocês irão se posicionar, em função dos seus comportamentos, na Luz ou na resistência à Luz.

***

A metamorfose apenas pode ser concluída completamente, para vocês, seres humanos que dispõem da
Liberdade (e para alguns de vocês que acreditam no “livre arbítrio”), apenas pode ser manifestada, a partir do

momento em que vocês não aplicarem força de oposição e de resistência ao que está aí.
Como nós lhes dissemos, o desenvolvimento da Terra (ou, se vocês preferirem, o desenvolvimento do

Coração Ascensional da Terra, no seu Núcleo Cristalino, em suas camadas intermediárias e no nível do Manto
Terrestre) atinge o fim da sua metamorfose.

Vocês observam os sinais, e vocês irão observar os sinais cada vez mais patentes, sobre a Terra como no
Céu.

Nenhum desses sinais deve alarmá-los ou alegrá-los demasiadamente porque vocês apenas veem o aspecto
visível.

Durante este período, começando nesses dois dias e indo até o fim do prazo astronômico, comunicado há
algum tempo pelo Comandante dos Anciãos, mais do que nunca a escolha da Luz e a ação da Luz irão se

tornar cada vez mais evidentes, gradualmente e à medida do seu próprio desaparecimento.

***

Lembrem-se de que as circunstâncias de resistências humanas (e não planetária) podem refletir-se por
egrégoras ou por choques violentos, podendo subir de novo no nível do que vocês nomeiam o Inconsciente

Coletivo, ou ainda das egrégoras emocionais do Planeta.
Jamais se esqueçam de que as forças de resistência nutrem-se, antes de tudo, do medo e, sobretudo, logo

depois, dos seus próprios pensamentos e das suas próprias emoções.
Dessa maneira, então, permanecer Tranquilo e permanecer em Paz, é não mais dar chance ao medo, aos

pensamentos e às emoções.
Isso lhes foi expresso de diferentes modos.

BIDI lhes explicou que, quando a Consciência desaparecia, vocês ainda estavam aí e que vocês não eram
simplesmente Seres dotados de Consciência (quer seja separada, Unificada ou Total), mas que o mais

importante corresponde ao que está além da Consciência e que está aí, o que quer que se torne ou faça a



Consciência.

***

Deixar aparecer o que vocês São passa, evidentemente, por uma colocação em repouso dos diferentes
aspectos da própria Consciência.

O Comandante dos Anciãos e outros intervenientes, durante essas últimas semanas do seu tempo, insistiram
sobre uma série de fatores.

Eu os convido a relê-los atentamente.
Eu os lembro de que nós estamos cada vez mais próximos de vocês, como ilustrado pela sua capacidade para

estabelecer as Comunhões ou os Encontros conosco.
Esses mecanismos de Encontro foram hoje superados pela Intensidade da Luz agindo nas suas estruturas

efêmeras ilusórias.
O avanço e a retransmissão vão então ser tomados pela intensidade dos mecanismos Luminosos, visíveis nos

seus Céus como em vocês, além dos seus olhos, além da visão das Dimensões e além ainda das
experiências que vocês realizaram até agora.

***

Seja o que for que os Hayoth Ha Kodesh fizerem-nos viver, seja o que for que a Terra viver, tanto quanto
possível, lembrem-se de manter a Paz, de manter a Tranquilidade, de olhar eventualmente o trabalho

ocorrendo, mas sem querer apreciar o sentido ou o significado, pois eu os lembro de que vocês encontram a
sua Eternidade e de que nunca, em meio à pessoa ainda limitada que vocês são, vocês poderão explicar,

compreender, ou sequer viver a intensidade do processo que está em andamento.
 Sejam quais forem as Vibrações, sejam quais forem as ocultações das diferentes partes do seu corpo ou da

sua consciência, o que acontece está exatamente apropriado ao que vocês São, além da aparência.
Não há então possibilidade, no nível da sua consciência limitada, e deste corpo limitado, de empreender

qualquer ajuda ou qualquer melhoria, já que nunca vocês poderão ser mais inteligentes do que a Luz que vocês
São.

Isso visa, acima de tudo (independentemente dos seus Alinhamentos, independentemente dos exercícios que
vocês fizerem em relação à Luz), deixar trabalhar, da maneira mais livre possível, o que se desenrola em

vocês.
Algumas manifestações (referentes, em particular, ao que acontece no seu peito) não devem nem alarmá-los,

nem inquietá-los.

***

Nas condições de manifestação da metamorfose, o que resta de consciência ordinária pode tentar repreendê-
los, em relação aos mecanismos dolorosos, dando (para a consciência limitada) as regras e as condições de

sobrevivência no perigo.
Não existe absolutamente nada disso.

Aí aonde vocês irão, na Morada da Paz Suprema, nada pode faltar, nada pode falhar, nada pode interrogá-los.
Então deixem trabalhar o que está trabalhando em vocês.

O trabalho será feito, agora e cada vez mais, independentemente da sua vontade ou de qualquer ação pessoal
empreendida.

Naturalmente, foram-lhes comunicados vários meios (através dos diferentes Yoga, através dos cristais, através
da Nova Aliança) para fortalecer a Paz e a Tranquilidade (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar” (4)).

Usem-nos, abusem deles, até mesmo, se vocês quiserem, mas lembrem-se de que, no momento em que a
Luz tiver escolhido (por intermédio dos Elementos, dos Hayoth Ha Kodesh), em vocês, trabalhar, chamem

apenas, por sua vez, a Tranquilidade mais importante e a Paz mais importante.
As circunstâncias e as condições de resistência de alguns Irmãos e de algumas Irmãs humanos (não ainda

conscientes ou informados do que acontece) podem representar uma carga emocional e mental extrema, ao
redor de vocês.

Eu os lembro de que, nessas circunstâncias extremas, nenhum discurso, nenhuma palavra pode levar a Paz.
Somente a sua Presença pacífica pode fazê-lo.

***

A metamorfose atual pede, da sua parte, mecanismos de funcionamento e de comportamento profundamente
diferentes daqueles que foram vivenciados até agora.



diferentes daqueles que foram vivenciados até agora.
O que é para ser lembrado é esta noção de deixar trabalhar, de deixar fazer e de deixar agir, ilustrando, para

vocês, por aí e de maneira imediata, a lei de Atração, a Fluidez da Unidade e a Unidade do Si.
Se vocês aceitarem dar um passo nesta direção, vocês irão constatar que as condições de resistências e dos

choques da Humanidade terão, para vocês como ao redor de vocês, um impacto extremamente limitado.
 Este impacto, se ele for mensurado e visível, estará amplamente do outro lado e abaixo do que é esperado,

normalmente, por um ser humano encarnado, frente a um acontecimento de natureza traumatizante.
Apenas há trauma para a lagarta e para o efêmero.

Quanto mais vocês deixarem o que é da ordem do efêmero se dissolver, mais a força irá preenchê-los.
Quer vocês tenham realizado o Si, quer vocês tenham Abandonado o Si, ou quer vocês estejam simplesmente
nas primeiras fases do seu Despertar, lembrem-se do que eu lhes disse, hoje, pois não há melhor maneira de

viver este início e esta conclusão da metamorfose, senão nessas condições, específicas.
O retorno, nos seus Céus e sobre a Terra, como na Consciência, da Luz, na sua totalidade, passa por essas

convulsões particulares que lhes é possível observar, em vocês, como sobre a Terra.
Nós lhes pedimos então, e eu lhes peço pessoalmente: se, realmente, o que estiver em vocês for a sede da
sua Eternidade, a sede de Amor e a sede de Luz, então, deixem a Eternidade, o Amor e a Luz chegarem até

vocês.
Ela está aí.

Logo após a minha intervenção, o Anjo URIEL irá intervir, à sua maneira, a fim de prepará-los para a sua última
ação em meio a este mundo dissociado.

Eu terminarei então por essas poucas palavras.
Durante o tempo desta metamorfose, e pelo fato da Liberação da Terra, realizada no plano Etéreo, é-nos

doravante possível, como a vocês, constatar e ver a sincronia entre os mecanismos individuais e os
mecanismos coletivos da Terra.

Nós iremos tentar (e eu falo em nome dos Anciãos e das Estrelas), sempre que possível, ficar ligados à
realidade que vocês vivem, informando-os, o mais rápido possível, dos elementos principais.

Não se preocupem, então, em compreender ou em encontrar um sentido no que vocês estão vivendo.
Tenham em mente que o único sentido é a Liberdade e a Liberação e que tudo o que se desenrola durante a

metamorfose corresponde a um programa pré-estabelecido que não depende mais, doravante, da sua
consciência, mas, simplesmente, da presença de resistências, ou não, ou seja, de atividades mentais ou de

atividades emocionais ligadas aos hábitos ou a reflexos de sobrevivência.
Se vocês aceitarem isso, tudo irá se desenrolar, para muitos de vocês, com perfeição, na maior Alegria,

naquela de Shantinilaya.
Permitam-me, dali de onde eu vim, transmitir-lhes as bênçãos de ORIONIS.

Eu o espero, em breve.
Eu saúdo vocês.

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

1 – ORIONIS (04.08.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/orionis-4-de-agosto-de-2009.html

*

2 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

*

3 – ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 17.05.2009 e 05.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
*

4 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/orionis-4-de-agosto-de-2009.html


Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://autresdimensions.info/article5278.html

http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-30_octobre_2012-article5278.pdf
30 de outubro de 2012
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*** 

Colaboração: Rosa Amelia Muruci

*** 

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article5278.html
http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-30_octobre_2012-article5278.pdf

