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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu venho a vocês, caros filhos, para aportar-lhes, unicamente, uma única coisa, a coisa sem a qual o universo
não teria podido existir, uma coisa sem a qual o universo não pode avançar, uma coisa sem a qual o universo
não pode fluir, uma coisa sem a qual o universo não pode irradiar.
E essa coisa essencial é o que, em minha vida, eu encarnei, ou seja, a alegria, os jogos da Luz, o que se
chamava, em meu tempo, os Leilas do Senhor, o movimento que leva para a leveza, o movimento que leva
para a liberação, o movimento que leva para a consciência além da consciência.

Eu os convido, através de minha presença que se fará cada vez mais feliz e penetrante, progressivamente e à
medida de minhas intervenções, para viver e para regá-los nessa alegria eterna, na qual não pode existir a
mínima sombra, na qual não pode existir a mínima altercação, na qual não pode existir a mínima alteração, na
qual não pode existir a mínima sombra.

A alegria é irradiação, a alegria é vida.
Estejam na alegria, porque é assim que os ama a Luz, porque é assim que os ama o Pai, porque é assim que
os ama a Mãe.
Sejam abençoados e na alegria, sejam abençoados e Luz.

Eu não posso, de momento e para o momento, captar eventuais questionamentos.
Eu posso apenas irradiar.
Em um período próximo, estarei, certamente, mais apta a irradiar, mas, também, a responder.

Permaneçamos na alegria.

Sejam abençoados.
Eu sou Ma Ananda Moyi.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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A ativação da alegria interior, da conexão de três corações entre si e à própria Fonte Original: o caminho da liberação passa por essa
porta.
Não há alternativa para juntar-se à sua Unidade, para juntar-se à sua Divindade que não chegar a essa porta.

Certamente, a ativação de seus chacras, a ativação de seu corpo de Luz, a ativação do que vocês chamam seus novos corpos é uma
etapa indispensável, entretanto, não suficiente para a ativação de seu potencial de Divindade.
Cabe a vocês, a cada um, em sua alma e consciência, abrir a porta do templo e tê-lo limpo, porque é nele que reside sua
essencialidade, sua Divindade e sua Unidade.
Não pode haver Divindade sem coração porque, assim como eu lhes expliquei, o coração humano é apenas o pálido reflexo do centro,
do qual tudo provém e para o qual tudo volta.

O centro é, ao mesmo tempo, movimento (vocês compreenderam, através da dilatação e da contração do coração físico), mas é,
também, núcleo imutável e eterno de sua essência.
Após ter explorado o movimento do coração, cabe a vocês encontrar a imobilidade do coração e, depois, ali aportar as bênçãos que
permitem santificar esse espaço, que é o espaço de sua última realização.
Nesse espaço não pode haver dualidade, confrontação, questão, porque tudo está, já, no estado de resposta.
O ser que encontra essa felicidade interior, essa Divindade interior ilustra, por sua vida, seu caminho, seu desapego às coisas do
mundo, esse acesso à Divindade, a essa Luz, a essa irradiação que, por vezes, vocês tocam com a ponta do dedo, quando
reencontram uma presença espiritual.

Entretanto, a experiência não é a consolidação.
A experiência da Luz não é a vivência da Luz.
A experiência da Luz é, certamente, encorajadora, é, certamente, vivificante, mas não é a Luz.
É questão de acolher, de revelar a Luz, mas enquanto todas as parcelas que os constituem não se tornaram Luz, vocês não chegaram.
E, no entanto, não há distância entre o que vocês são e o que eu sou.
E, no entanto, não há diferença entre o jogo da Unidade e o jogo da dualidade.
Há apenas um ponto de vista que muda.
Em um caso, o ponto de vista é exterior e diferencia, ainda, o interior do exterior e, do outro ponto de vista, o ponto de vista situa-se ao
centro, onde tudo é imutável, de onde tudo provém e para onde tudo volta.

Assim, a experiência da Luz é uma preliminar ao estabelecimento da Luz,
Assim, a dimensão do coração descobre-se não em um tempo progressivo, mas em um espaço, progressivamente.
Há tantas e tantas coisas a viver, a aproximar, a experimentar, a tocar!
A transcendência não é, no entanto, isso.

A transcendência é, no entanto, o núcleo imutável de seu ser, aquele que é depositado em vocês, de toda a eternidade, devido a uma
promessa de retorno à Unidade.
Isso é inscrito a partir da criação desse corpo.
Esse corpo que não está aí por acaso ou para responder a uma função fisiológica, mas é, efetivamente, o instrumento que vai permitir-
lhes fazer ressoar as diferentes partes, para encontrar a Unidade que é vocês.
Porque quem vocês são é o centro.

Não há Deus fora de Deus, e vocês são Deuses.
Não há outra coisa que não vocês, que não o ponto essencial de sua Divindade.
Vocês são tudo isso, vocês são eu, eu sou vocês, sem jogo de palavras, mas jogos de amor.
Há o conjunto de possíveis em sua encarnação revelada ou não revelada ou em curso de revelação.

Cabe a vocês, no caminho dessa vida, encontrar a essência e o núcleo de sua atemporalidade, e o paradoxo é que vocês devem
encontrar isso no jogo da dualidade, assim como o exprime sem coração, em suas idas e vindas, que seu mental monopoliza, através
dos jogos da sedução, dos jogos da posse, dos jogos do abandono.
Mas, enquanto vocês jogarem esse jogo, vocês não encontrarão o jogo de quem vocês são.

O jogo da Divindade necessita de excluir-se de todos os outros jogos.
Então, qual é sua busca?
A busca da Luz, como experiência?
É a busca da Luz como transcendência?
De fato, aí estão dois jogos diferentes.
Um é o jogo de multiplicidade, a experiência da Luz.
O outro é o jogo da Unidade, trata-se da transcendência da Luz.

Então, obviamente, é perfeitamente possível conceber que, enquanto vocês não tenham vivido a experiência da Luz, vocês não sabem
que a Luz existe e quando, mesmo vocês, tenham vivido a experiência da Luz, isso não basta para instalar a transcendência da Luz.
E quando, mesmo seu corpo de Luz é constituído – e autoriza-os a chamar-se «escolhidos», no sentido do fim dos tempos – vocês
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chegam a espaços que lhes são atribuídos em função de seus méritos.
Mas isso não é a transcendência da Luz nessa dimensão.
Certamente, isso é, já, uma promessa magnífica, um futuro mais do que radiante.

Mas creiam-me, encontrar a transcendência da Luz, a partir dessa encarnação, é uma garantia de felicidade, uma garantia de gozo de
cada instante, de gozo extremo.
A única emoção compatível com isso é a alegria.
Mas essa alegria que nasce do coração não é função de circunstâncias exteriores da vida, não é alimentada pelo reservatório habitual
de emoções do humano, em seu jogo de encarnação, seja o prazer, a tristeza ou outras emoções.
Essa alegria é alimentada pela reconexão à Fonte/Centro.

Nesse estado de transcendência da Luz não há lugar para as dúvidas, não há outro lugar que não para o Pai, não há lugar para outra
coisa que não a felicidade.
Então, certamente, eu lhes mostrei o caminho que conduz a isso, mas a decisão final cabe a vocês.

Vocês querem entrar na Divindade ou querem permanecer nos campos da experiência da dualidade?
Essa questão não é insignificante, porque apenas vocês é que podem transpor a última porta.
Nenhuma técnica, nenhum som, nenhum ser espiritual, qualquer que seja, pode fazê-los dar esse passo.
Cabe a vocês, de toda a eternidade, porque é sua escolha, sua consciência que deve decidi-lo.

Então, obviamente, é fácil aceitar a transcendência da Luz, quando ela surge, quando a Luz manifesta-se no céu e sobre a Terra, a um
dado momento.
Mas é na dualidade, antes que a Luz seja manifestada, que vocês devem encontrar essa verdade e essa transcendência.
Vocês devem dar o último passo, de maneira segura e voluntária.
É preciso um gesto de confiança final na Divindade, e isso se chama a mestria.

Inúmeros neófitos sobre esta Terra viveram a transcendência da Luz, mas fizeram, de algum modo, o sacrifício de permanecer na
experiência da Luz, para transmitir, tanto quanto possível, o que eles assimilaram, tanto através de modelos tradicionais como através
de modelos mais heterogêneos, eu diria.
Mas, além de múltiplas manifestações de mestres encarnados que viveram sobre este planeta, muito poucos aceitaram viver a própria
transcendência em sua totalidade, porque a transcendência não transmite ensinamentos, a transcendência contenta-se em ser e
irradiar.

A única linguagem que conhece a transcendência é a irradiação do amor e da Luz.
Não há mais lugar para as palavras, os conceitos, as preocupações quotidianas.
Há abandono total à transcendência da Luz, que faz de vocês um ser que pode permanecer meses sem comer, não mais pensar nas
necessidades desse corpo e, no entanto, esse corpo está plenamente encarnado.

Eu ilustrei isso, durante a minha vida.
Poucos seres compreenderam, mas muitos ficaram maravilhados pelo que viam.
Entretanto, quantos me seguiram nesse caminho?

Viver a transcendência é outra coisa que aproximar-se da Luz.
Eu desejo, de todo o coração, que vocês tenham acesso a essa transcendência, porque ela os libera do peso esmagador da
materialidade, das convenções, dos “o que dirão”, dos aprendizados, dos carmas, da culpa da encarnação, porque se trata,
efetivamente, de uma culpa coletiva.

O coração é o órgão, o centro, o átomo espiritual que permite isso.
Acreditem, efetivamente, que o Pai tem toda a eternidade para esperar seu último passo.
Sendo atemporal, Ele não é limitado pelo fator tempo, enquanto sua encarnação, seu mundo é, mais do que nunca.

Aí está, meus queridos bem amados, a mensagem que eu tinha vontade de exprimir através de palavras.
Mas retenham que o mais belo impulso que eu posso dar a vocês é irradiar a minha presença.
Ela virá em alguns instantes, mas eu gostaria de consentir uma troca com vocês, sobre questionamentos, unicamente, espirituais em
relação a esse caminho que eu revelei.

Questão: a transcendência de que você acaba de falar corresponde ao que alguns chamam o coração do Pai?

Provavelmente, mas são apenas palavras.
Por que querer pôr palavras ou modelos religiosos no que é tão simples?
O coração é o mesmo, em todo ser humano; não há diferença entre uma raça e outra raça, entre o coração de uma cultura ou em outra
cultura, entre o Pai que está no muçulmano e o Pai que está no cristão e o Pai que está no ateu.
Querer nomear é, já, querer separar, querer sair do coração.
É o mental que os engana.

Questão: como aproximar-se da transcendência?

Esqueçam-se de tudo o que não é a transcendência.
A única preocupação de cada respiração de sua vida deve ser a Luz, e nada mais.
Não as circunstâncias de sua vida, não o que lhes pesa, não o que os alivia, não o que os têm no coração, não o que vocês desejam,
não o que recusam, mas, unicamente, o coração, a Luz.
É uma busca de cada respiração, de cada inspiração.
Vocês devem tornar-se a busca.
É o único modo de adquirir essa transcendência.
Não há outro.

Questão: em qual medida a imobilidade pode permitir atingir a transcendência?

Eu não falei da imobilidade do corpo.
Eu falei da imobilidade do mental e das emoções.
O coração físico é movimento, o coração energético é vibração e irradiação.
O coração espiritual é imobilidade.



O coração espiritual é imobilidade.
Vocês não podem encontrar essa substancial Luz que, a partir no momento em que sua consciência está na calma, não experimenta
nem atração, nem repulsa, nem emoção, nem pensamento.
Trata-se de um estado de vacuidade, de imobilidade.
É apenas quando nada mais existe que a joia revela-se.

Mas, além das palavras, vou propor-lhes viver a efusão da graça, porque isso é o mais importante.
Então, eu lhes peço descruzar seus braços e suas pernas e pôr suas mãos sobre os joelhos, palmas para o céu, fechar seus olhos e
acolher.
Após isso, eu os deixarei na calma e na imobilidade.

Aí está, meus queridos bem amados.
Recebam, agora e já, todo o meu amor, a minha compaixão, toda a minha graça.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Meus muito queridos bem amados, eu sou MA.
Meu nível de intervenção situar-se-á, hoje, em três planos.
O primeiro plano é falar-lhes sobre a estrutura do coração e sua função na encarnação, mas, também, no universo.
O segundo tempo situar-se-á ao nível do processo de movimentos, de danças do coração e de que vocês terão a levar a efeito.
O terceiro plano é a intervenção do coração sagrado da Divindade, em vocês, por uma transmissão de minha divina graça.

Mas comecemos, primeiro, meus queridos bem amados, pelo coração.
O coração, antes de ser o órgão que lhes dá vida, que anima sua vida e pulsa sua vida, é assimilado à noção de centro, ponto virtual,
no qual tudo se desloca, no qual as rondas da vida podem manifestar-se.

O centro contenta-se em ser, para permitir a revelação da vida e a revelação das dimensões.
Essa revelação faz-se, sempre, em função de uma ligação e de uma conexão possível a esse centro, que se torna, portanto, centro
diretor, centro no qual tudo pode prender-se, no qual tudo deve voltar após ter partido.
O coração físico da encarnação faz apenas ilustrar isso.
O ponto, o centro é Unidade e, como toda Unidade, declina-se em uma tripla Unidade.

A imagem do coração físico, repartido em três partes, seu coração, ele também, está presente em três dimensões, que são o coração
físico (tal como vocês o conhecem), o coração energético e o coração espiritual.
O coração energético é o intermediário entre o coração físico e o coração espiritual.
O coração físico é aquele que anima toda a vida, desde os mamíferos até o homem, de que as particularidades são múltiplas, mas cujo
essencial é poder contrair e dilatar-se.

Desse movimento duplo pode nascer a vida em terceira dimensão.
Os corações físicos de outras dimensões não são, todos, construídos nesse mesmo modelo de dilatação e contração.
Existem dimensões nas quais a dualidade do movimento desparece, nas quais o coração pulsa, permanentemente, sem passar por
uma fase de contração e de dilatação.

Mas permaneçamos, se querem, nesse corpo de manifestação de terceira dimensão.
Esse coração físico, afastado da noção de centro espiritual, pelo próprio fato da encarnação, é o chamado à ordem.
É ele que, por seu ritmo dual, conecta-os à Fonte.
Estando nos estratos os mais afastados dos centros espirituais que representa a terceira dimensão, era necessário que, quando da
criação desse corpo, existisse um ritmo binário que permitisse atrair a manifestação exteriorizada à sua origem e, assim, o coração,
centro do ser, que está em contato, através do sangue, com todas as outras partes do corpo, é, efetivamente, o órgão da
espiritualidade, é, efetivamente, o órgão que os religa à sua Unidade e à sua Divindade.
Ele é o lembrete incessante, enquanto vocês estão em encarnação, de sua ligação à Fonte que vocês são.

O coração/centro é, portanto, religado ao seu nível físico, à Fonte de sua encarnação que é a Terra, mas, também, à Fonte de sua
origem, que é Luz.
Pelo ritmo binário ele exprime a dualidade ligada à sua terceira dimensão.
A mais alta entidade espiritual possível é aquela que governou a elaboração desse coração, com suas qualidades, com seu ritmo, com
o que ele representa.
Ele é onipresente, em todas as tradições e todas as religiões falaram do coração como elemento essencial e motor da evolução
espiritual, entretanto, todas as religiões apropriaram-se e desviaram-no de sua própria natureza, desviaram-no de sua essência e
fazem dele uma ferramenta de dualidade.
E, no entanto, é, efetivamente, ele que é posto à frente em todas as tradições, em todas as religiões.
A única realidade a ver ali não é o ritmo binário de sua manifestação, mas, efetivamente, uma capacidade para religá-los à
transcendência que é a última realidade do que vocês são.

Após esse coração encontra-se o que nós chamamos a segunda parte, que é o coração energético, que é assimilável ao que foi
chamado, na tradição Oriental, anahatachakraou chacra do coração.
É o lugar no qual se equilibram os dois componentes, horizontal e vertical, do ser humano.
É o lugar no qual se reencontram o corpo e o Espírito, o lugar de resoluções de conflitos entre a encarnação e a espiritualidade, entre a
materialidade e a espiritualidade, entre a horizontalidade e a verticalidade.

Observem que, nesse nível, não há mais dualidade, há reencontro, não há mais separação, mas há unificação da horizontalidade e da
verticalidade.

Na terceira parte, eu lhes darei os movimentos, as danças que lhes permitirão penetrar os arcanos dos três corações – físico,
energético e espiritual.
Convém reter que, nesse nível do coração energético ou do chacra do coração, a dualidade não existe mais, a irradiação faz-se de
maneira contínua e não mais segundo um ritmo de dilatação e contração.
É a grande diferença entre o coração físico e o coração energético.
É um espaço de resolução, um espaço de reencontro do Espírito e da matéria, da horizontalidade e da verticalidade.
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A terceira parte do coração é o que é chamado o coração espiritual, absolutamente mais religado com o coração físico, não mais –
como no coração energético – em um reencontro da horizontalidade e da verticalidade, mas é, verdadeiramente, o ponto no qual nós
podemos falar de centro.

Centro, Fonte de vida.
Centro último, ponto de retorno à Unidade, que é ilustrado, hoje, junto ao ser humano, adormecido na idade adulta, pelo que se chama o
timo, lugar complexo que é chamado, hoje, na encarnação de terceira dimensão, resquício embriológico, mas que é, entretanto, um
vetor essencial de passagem à quinta dimensão.

Retenham que o coração órgão é ligeiramente deslocado á esquerda, ele não está ao centro do peito.
Retenham que chacra do coração, coração energético está no meio do peito.
No que concerne ao timo, ele está no eixo central, acima do meio do peito, em relação com o que vocês chamam «o corpo que irradia
o Pai», «o corpo de Samadhi», «o nono corpo».

Nesse ponto encontra-se a reconexão, no sentido o mais nobre, à sua Divindade, que faz com que, na encarnação, vocês se tornam
criadores de sua própria realidade e de sua própria Divindade, e sua irradiação torna-se capaz de ser um sol para todos os seus
irmãos.
É nesse nível que se realiza a mestria, a realização.
É nesse nível que se encontra a alegria interior, pela travessia da porta posterior.

De fato existe, ao nível desse triplo coração, uma passagem que se faz de um ao outro.
O que eu lhes proponho é dar-se das danças que permitem harmonizar o coração físico, depois, resolver a Unidade ao nível do
coração energético e, enfim, completar o acesso ao seu timo.

Assim, três etapas no caminho de sua Unidade, de sua Divindade e de sua alegria.

No que concerne ao ritmo do coração/órgão, será preciso constituir um círculo, uns atrás dos outros e, primeiro, suas mãos, direita e
esquerda, virão colocar-se sobre o coração, assim (ndr: mão direita colocada aberta, palma sobre o coração, e a mão esquerda que
vem recobrir, aberta, a mão direita) e, em seguida, vir colocar-se, ao nível das costas daquele que está diante de você, a mão direita
que se coloca entre as duas omoplatas, ao nível da coluna vertebral, em sua região dorsal mediana (ndr: as duas mãos permanecem,
sempre, em contato, no movimento, abertas, uma contra a outra, a mão esquerda recobrindo, sempre, a mão direita, de sua posição
inicial até colocar a palma da mão direita sobre as costas da pessoa).

Assim, você vai participar do ritmo binário de contração/dilatação, em seu ritmo, no círculo, você recriará esse movimento.
Assim, você vai entrar em sintonia, de coração a coração, você vai dar, receber, dar, receber.
Assim você vai estabelecer uma circulação de coração a coração e entrar, portanto, na multiplicidade de corações orgânicos no ritmo
dual da contração e da dilatação.
Primeira etapa de integração dos três corações.

Quanto à segunda etapa, ela se faz mais por grupo, mas dois a dois, mas é, também, realizável sozinho.
Você vai retraçar a cruz diante de seu coração (ndr: cruz constituída do indicador direito dirigido na vertical e colocado em contato do
corpo e ao nível do coração, no meio do peito, o indicador da mão esquerda colocado na horizontal, diante do direito), em que os dois
indicadores materializam a fusão da verticalidade e da horizontalidade.

Você está em face de um de seus irmãos, que está na posição de acolhimento, palmas voltadas para o céu, braços flexionados.
Assim, aquele que emite resolve, primeiro, nele, a dualidade do ritmo cardíaco e vai poder, em seguida, colocar essa cruz ao centro de
seu irmão, ao nível do coração, esse coração energético que realizou, mantendo a postura da cruz (ndr: nesse movimento, o emissor
estende o braço para o receptor, ao mesmo tempo mantendo a cruz, o indicador esquerdo horizontal encontra-se, ao final do
movimento, portanto, colocado sobre aquele que «recebe»).

Bastará permanecer alguns minutos para harmonizar a irradiação em seu coração energético, antes de transmiti-la ao outro coração.
E, em seguida, será necessário, obviamente, inverter os papéis, para que a troca seja realizada.

A bênção, em seguida, é a terceira parte, que corresponde ao coração espiritual e que é, portanto, uma terceira etapa.
Suas mãos estão em oração diante de seu peito.
Há resolução ao centro.
Não há mais movimento no sentido inspiração/expiração, no sentido contração/dilatação, não há mais a crua, há a Unidade, essa
unidade de oração que você tem no interior de seu coração.

Você está em face de um de seus irmãos, que está sentado sobre uma cadeira e que espera.
Uma vez que suas mãos estejam repletas do amor da Unidade, você vai colocar suas mãos acima da cabeça, sobre a cabeça daquele
que recebe a energia da Unidade espiritual.
E você faz isso por três vezes, ilustrando, assim, os três corações reunificados, mantendo certo tempo as mãos juntas, no movimento
de vir colocarem-se sobre a cabeça, alguns instantes.
E uma terceira vez.
Tomem o tempo que seja necessário para sua percepção.
Por esse trabalho, vocês realizam a alquimia dos três corações.

Meus muito queridos bem amados, antes de passar da efusão de meu próprio coração em seu coração, antes de deixar os jogos do
movimento e da dança e das explicações que eu lhes dei, gostaria de saber se vocês têm interrogações em relação a isso.

Questão: esse trabalho pode ser divulgado?

Esse trabalho é liberado e deve ser divulgado, qualquer que seja o estado de avanço e de constituição do que vocês chamam o corpo
de Luz.
Esse triplo trabalho, ao nível do coração, tem a particularidade de tornar permeável às energias de transformação, que estão presentes
sobre sua Terra e que vão amplificar-se nas semanas que vêm.

Questão: pode-se fazer essas etapas separadamente?



É preferível encadeá-las umas após as outras.
Há, primeiro, o coração físico, com o movimento de seu coração para aquele que está à frente, por trás.
Há, em seguida, o coração energético e, enfim, unicamente, vem o coração espiritual.
Três movimentos diferentes, três danças que permitem reunificar os três corações.

Não temos mais perguntas.

Então, vou pedir-lhes para fechar seus olhos, descruzar suas pernas e seus braços, pôr-se na posição de acolhimento e aceitar, meus
bem amados, o que vem para vocês agora.

Meus bem amados, vou deixá-los agora acolher, totalmente, esse estado em vocês, no silêncio e no recolhimento.
Eu lhes aporto a minha paz e o meu amor e deixo-os viver isso agora, entre si, durante uma dezena de minutos.
Sejam abençoados.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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MA ANANDA MOYI – 18 de maio de 2008

Eu sou Ma.
Bem-vindos a vocês, filhos da Luz.
Eu lhes aporto a minha paz e venho trocar, com vocês, o assunto da coisa a
mais primordial, que é sua Essência.

Filhos da Luz e filhos da Lei de Um, cabe a vocês, quando de suas
peregrinações nesse mundo tão especial, fazer tudo o que está ao seu
alcance para encontrar sua Fonte, sua Essência, comungar e comunicar-se
com sua Essência, que é Luz e que é Espírito, reflexo da Divindade, porque,
estejam certos, quaisquer que sejam os véus da ignorância que vocês ainda
encontrem, quaisquer que sejam os véus de aparências de sua encarnação,
vocês são, todos, filhos da Luz e Filhos de Um, e parcelas de eternidade, que
os jogos da encarnação, os jogos de suas personalidades sucessivas
ofuscaram, recobriram e tornaram pesado esse componente essencial que,
no entanto, mantêm-nos na vida.

Vocês peregrinam de alma em alma, de corpo em corpo, mas seu espírito
permanece, de toda a eternidade, a promessa de seu retorno à Divindade.
Alguns seres encarnados e algumas manifestações de grandes avatares
cósmicos guiam-nos nesse caminho, não agraves de palavras, mas através
de minha presença.

Então, eu os abençôo com minha presença, que lhes permitirá, eu espero,
aproximar-se, um pouco mais, de sua eternidade, retirando-lhes alguns véus
de sua ignorância e alguns véus que impedem.
Como vocês sabem, queridos filhos, seu planeta atravessa grande
transformação.
Não é preciso, sobretudo, prender-se à tristeza aparente de alguns desses
eventos, porque a tristeza é apenas a manifestação de sua encarnação, mas
não é, absolutamente, a realidade do que acontece para as almas
concernidas.

Certamente, sua compaixão deve existir, deve manifestar-se como uma ajuda,
mas essa ajuda deve ser desprovida de emoções que lhes concirnam e não
concirnam, absolutamente, a essas almas em transformação, essas almas em
trânsito, que têm a chance – eu repito, sim, a chance – de aceder mais
rapidamente do que vocês a um novo estado de ser, muito mais puro, muito
mais luminoso, sem sombras, sem manchas, revestidas de sua glória eterna,
enfim reencontrada.

Paz a vocês, peregrinos da eternidade, porque nesses dias felizes, a Terra
propõe-lhes reencontrar uma dimensão tão próxima da dimensão do Anjo.
Uma dimensão na qual a Sombra, na qual a doença, na qual o que fez seus
jogos da encarnação há muito tempo não existem mais.
Uma oitava superior desenha-se quanto ao seu acesso à sua Fonte.
Seres luminosos em profundidade vocês vão ser, e tornar-se seres de Luz no
exterior.

Essa é uma grande revolução, e alguns apegos inerentes às suas
encarnações podem, em alguns casos, impedi-los de beneficiar-se,
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totalmente, da Luz que vocês são.
Esses apegos têm por nome medos: medo de perder, medo de morrer,
medo disso, medo daquilo, que são apenas reflexos de sua falta de lucidez,
de fé, de confiança, de soltar, sobretudo.
Porque convém soltar, totalmente, as coisas que lhes são as mais queridas.
Elas lhes são as mais queridas porque lhes custaram.
Elas lhes são as mais queridas porque os comprometeram, de algum modo,
em sua Divindade.
Elas são os meios de tranquilizar seu ser na encarnação, mas não são o meio
de aceder à sua Divindade.

Compreendam bem isso, queridos filhos.
O amor passa da posse, o amor é liberdade, o amor é doação de si total.
Apenas pode haver eclosão do amor se vocês são enquanto há o mínimo
grama de propriedade ou de apropriação.
Isso não quer dizer que vocês devam renunciar às suas posses materiais,
bem lógicas, que lhes permitem subsistir e existir, mas não realizá-los.

Assim, o ser humano é feito, através de suas estruturas de encarnação, para
buscar a segurança.
Mas, hoje, a segurança é ilusória.
Vocês veem isso, efetivamente, na evolução de seu mundo, nesse fim
deKaliyuga, de idade sombria, na qual nada mais está seguro.
A única segurança que vocês têm encontra-se em seus interiores e em sua
estrela interior.

Convém a vocês fazer esse trabalho de reversão, de conscientização de sua
Essência.
Façam nascer, façam eclodir, façam crescer a flor interior que vocês são.
Essa flor esplêndida, quando ela é eclodida, mostra-lhes a realidade de seu
ser, em toda humildade, o estado que eu vivi em minha vida, que permite
nutrir-se à fonte, vocês mesmos, mas, também, aqueles que se aproximam
de vocês.

Certamente, os ensinamentos, os conhecimentos, a erudição podem ser, a
um dado momento, ajudas que os auxiliam a subir mais alto.
Mas, a um dado momento, esses conhecimentos devem evaporar-se, para
deixá-los na pureza, na nudez de sua Essência, despojados de todo
conhecimento, despojados de todo saber, despojados de todo bem,
despojados de toda posse, para trabalharem na Luz.
Não há alternativa.

Eu sei que inúmeros outros seres humanos falaram-lhes do caminho do
coração, mas, também, do caminho seco, do caminho que não passa pelo
coração.
Isso é falso, queridos filhos.
Há apenas um caminho que conduz à sua Essência, e é o caminho do
coração.
E para que esse caminho do coração não seja entravado por seu mental, por
suas emoções, convém concentrar-se nesse coração.

Não há salvação fora do coração.
Há, certamente, hoje, uma salvação fora do corpo, pela morte.
Mas nós gostaríamos tanto que muitas Luzes humanas vivessem essa
transformação e essa eclosão no interior de seus corpos, para sublimar esse
corpo, para transformá-lo, real e concretamente, em corpo ascensionado,
como vocês dizem, em corpo de Luz, em corpo imputrescível, em corpo sem
costura, em corpo imortal, que vibra e irradia a Divindade que vocês são.
Porque sua missão está aí.
Ela não está através da prática de tal arte ou de tal função, que são apenas,



ainda, aparências, que são apenas, ainda, medos manifestados.

Cabe a vocês pôr a nu e elevar-se nessa consciência final.
As portas da realização são a esse preço.
Vocês apenas podem encontrar essa dimensão final renunciando, totalmente,
a tudo o que faz os jogos da encarnação, a tudo o que faz o que vocês amam
e o que detestam há tanto e tanto tempo.

O coração, a Essência, a Unidade não se importa com seus jogos que são,
certamente, meios de chegar a uma maturação, mas vocês estão, hoje, no
momento em que a semente deve decidir se ela deve morrer ou eclodir.

Vocês aceitam entregar-se à Luz, aceitam entregar-se à sua Unidade real, ou
querem prosseguir, ainda, os jogos da encarnação?
Isso cabe a vocês.
Não há julgamentos.
Não há seleção.
Há, simplesmente, escolhas assumidas livremente.

...Efusão de energia...

Bem amados filhos da Luz, que o amor do Pai, o amor da Luz inunde-os e
acompanhe-os nesse dia e nos dias seguintes.
Que vocês possam cultivar essa Luz no interior de si, para desposar a Luz do
Pai e revelar sua própria Luz.
Para passar do estado de filho da Luz à própria Luz.

Paz a vocês, sejam abençoados.
Eu lhes peço, agora que vou deixá-los, para permanecerem nesse estado e
cultivar esse estado, eu diria, no espaço de alguns minutos de seu tempo.
Consagrem dez minutos de seu tempo a cultivar essa Luz.
Apenas ela os conduzirá à segurança.
Apenas ela os conduzirá à eternidade, à sua Divindade.
Aceitem revelar o que vocês são.
Não há mais belo presente que a Luz possa dar-lhes.
Sejam abençoados em nome da Luz, em nome do Amor.
Eu os amo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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MA ANANDA MOYI – 22 de maio de 2008

Meus filhos, eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu sou aquela que percorreu, há ainda pouco tempo, o solo desse planeta,
que realizou em si o princípio da Divindade absoluta.

Após a radiância do Anjo, eu venho aportar-lhes, por minha vez, o amor de
uma mãe e, se possível, ajudá-los em seu caminho coletivo e individual,
através de suas interrogações sobre seu caminho.
Eu venho ajudá-los a iluminar seus passos, eu venho ajudá-los a portar seus
passos.

Queridos filhos, meu coração de mãe é-lhes aberto, agora.
Sustentada pela presença do Anjo no interior desse canal, eu posso ajustar, o
melhor possível, a vibração de minha presença, para estar em uma ação em
seu ser que, eu espero, será proveitosa para seu caminho.

Então, vamos dar-lhes a palavra e recolher suas questões, mas, também,
seus desejos.
Eu esclareço que se trata, efetivamente, aqui, de desejos espirituais.
Assim, bem amados, eu lhes deixo a palavra.

Questão: ...

Questão: devo repetir?

Sim, perfeitamente.
As vibrações são importantes, a clareza está aí, mas a multidão de intenções
que se volta para mim impede-me de entender.

Questão: como, efetivamente, sentir a escolha de nossa alma?

A escolha de alma é determinada e apresenta-se a você no momento em que
você é capaz de fazer o silêncio no alarido de sua vida exterior, no momento
em que você se volta para si mesmo, sem falso desvio, sem alteração ligada
à sua personalidade, ela lhe aparecerá cada vez mais claramente.
Dando um passo para a Luz do Anjo, você terá acesso a inúmeras
informações que lhe concernem, que podem sobrevir de diferentes maneiras,
em diferentes instantes.
Basta-lhe estar atento, basta-lhe estar à escuta, basta-lhe, também, como
disse o Anjo Jofiel, pedir.

Neste período propício para os pedidos, e durante as semanas que vêm e
que os separam, ainda, do solstício de verão, vocês têm, muito exatamente,
quatro semanas, e os seres humanos sabem disso, mesmo de maneira
subconsciente.
A alma sente, no mais profundo, os sobressaltos de algo que acontece.
A alma humana deve pedir e acolher a resposta em seu seio, quanto ao seu
destino, quanto ao seu caminho.
Isso se tornou possível pela efusão da Luz que vocês vivem, neste momento,
sobre o planeta Terra.

Questão: por que é preciso suportar todos esses sofrimentos
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Questão: por que é preciso suportar todos esses sofrimentos
psicológicos, físicos, para alcançar no caminho da alma?

O sofrimento, quaisquer que sejam os corpos que são tocados, é apenas o
reflexo de seus apegos, apenas o reflexo de zonas que estão, ainda, na
Sombra.
Quanto mais sua vontade de Luz cresce, mais sua certeza de Luz cresce,
mais essas zonas de sombra são, em um primeiro tempo, dolorosas, porque
na oposição em relação à Luz que cresce.
As dores são apenas os resultados de seus apegos passados, de seus
apegos presentes, que impedem a lucidez total de sua alma e a Luz de
inundá-los, completamente.

Ele não é desejado pelo criador, ele é, unicamente, desejado por sua
personalidade e pelos apegos que vocês criaram.
Não há outra justificativa para a dor, mas é verdade que a dor nesse mundo é,
também, um elemento de transcendência que é preciso, também, saber
abandonar, no momento oportuno, para reconectar-se com a Divindade total
que vocês são.

Questão: como ajudar os filhos a encontrar o caminho deles de Luz?

Uma mãe sofre por seus filhos.
Uma mãe é investida de uma missão com seus filhos, qualquer que seja a
idade deles, mas, nesses momentos de transição, a mãe não tem que se
encarregar do fardo e das escolhas de seus filhos, qualquer que seja a idade
deles.
Essa é, também, uma forma de apego, que é um laço e uma resistência para
a liberação.

Cada alma é totalmente livre de escolher o caminho da encarnação e da
experiência, o caminho da excarnação e o caminho da ascensão.
Vocês não têm qualquer possibilidade, pela afeição, pelas palavras, de
modificar o destino de uma alma.
Vocês podem apenas irradiar a Luz de seu ser interior sem esperar, sem
projetar.
Simplesmente, sendo essa Luz, talvez, naquele momento, seus
descendentes captarão a Luz e descobrirão a deles.

Mas vocês não podem, em momento algum, nesses períodos de
perturbações, estarem seguros de serem acompanhados pelos próximos, no
sentido familiar, ou pelas almas que vocês amam, porque o destino delas
pertence a elas.
O desejo que vocês emitirem, certamente, com compaixão, arriscaria ser um
laço a mais e, portanto, um sofrimento a mais nesse caminho.

O caminho de cada alma é livre, neste período de Luz.
Isso não sofre qualquer exceção.
Vocês podem apenas ser um ser de Luz que irradia a bondade, que irradia o
amor esperando, talvez, mas sem o desejar, que a Luz toque, por sua vez, a
Divindade daquele que vocês chamam, em sua vida, seu descendente.

Questão: como se manifesta o estado de androginia realizado?

Trata-se de um estado que não pode ser realizado, totalmente, nessa
dimensão.
Vocês podem apenas aproximar-se dele, através de certo número de sinais,
através de certo número de manifestações, nas quais a qualidade de sua Luz
de alma virá transcender e irradiar, totalmente, sua personalidade.
Você alcança, com isso, a fusão – porque é disso que se trata – da alma e da
personalidade.



Você transforma suas polaridades macho e fêmea em um terceiro termo
chamado, se se quer, androginia, na qual existe, no interior daquele que
realizou isso, uma transmutação que permite a superação da dualidade
bem/mal, macho/fêmea em um terceiro termo.

Realizar a androginia é realizar a unidade de sua feminilidade e de sua
masculinidade, é resolver a equação do bem e do mal, é superar a equação
dos pares de opostos, é percorrer os caminhos da Unidade e aproximar-se
da Verdade.

Questão: esse estado pode manifestar-se nos sonhos?

Isso é função do caminho percorrido pela alma, mas o que está presente nos
sonhos deve realizar-se na realidade.
Não há espaço privilegiado, mas, certamente, espaços consecutivos,
diferentes de acordo com as almas, que permitem a concretização da
androginia.

Questão: é desejável buscar a inspiração espiritual através de suas
fotos?

Se sua alma aspira, através de uma reprodução, através de uma imagem,
sentir a emoção da Divindade, você é livre para fazê-lo.
Se você tem a impressão de prender-se a uma imagem, qualquer que seja a
experiência mística, isso pode ser um obstáculo à sua liberação.
Então, abstenham-se disso.

Tudo depende de como você vive essa comunhão, essa relação, essa
experiência.
Não é preciso que a reprodução, ou a imagem torne-se o objeto da
experiência, mas o apoio da experiência.
Apoio que pode ser removível, porque a criação, no espírito, de minha
imagem deve conduzir ao mesmo resultado.

Será que essa experiência conferiu a alegria?
Se esse é o caso, ela pode ser reproduzida à vontade.
Mas se, quando essa experiência é produzida, segue-se de estado de perda
e de separação ligado à própria experiência, ela é suscetível de criar um
apego prejudicial.

Vocês devem, em suas experiências, reencontrar a espontaneidade e a
liberdade.

Questão: poderia falar-nos das Virgens Negras e da diferença com seu
próprio tipo de emanação?

O que é chamado, em todo caso, no Ocidente, as Virgens Negras
corresponde a uma qualificação precisa da energia feminina encarnada pela
Mãe Terra.
Trata-se de um arquétipo que jamais esteve encarnada, no sentido humano,
mas portado, veiculado por algumas almas humanas.

A Virgem Maria, eu mesma, encarnamos a totalidade da energia feminina
terrestre e solar.
Contudo, nem Maria, em seu tempo, nem o corpo que abrigou minha alma,
recentemente, pode ser chamada Virgem Negra.
Trata-se de representações, de concepções mentais humanas, vibratórias,
certamente, entretanto, impregnadas de dualidade e de dualismo.

Questão: por vezes, as Virgens Negras estão situadas em lugares
geotelúricos, em especial, ligados à água. Qual é o interesse específico



disso?

O interesse disso está em suas crenças, em suas certezas, em suas
necessidades de adesão a rituais mais ou menos complicados.
A água é o apanágio de Maria.
Por toda a parte em que uma mulher ou um homem tenha encarnado, em
proporção suficientemente importante, a energia dita Mariana manifestou-se
na água, a água estava presente.
Isso não é uma especificidade das Virgens Negras, mas, efetivamente, da
energia Mariana.

Que o ser humano, em suas concepções, em seu mental, tenha erigido esse
símbolo e tenha-o acoplado a cruzamentos energéticos ou, ainda, à água,
isso é próprio ao homem, mas, também, a uma tradição.
Na Índia, nós temos outras tradições concernentes às Mães nutridoras e às
mães criadoras, que nada têm a ver com essas Virgens Negras.
Trata-se de sistemas de crenças.
Trata-se de sistemas que visam identificar as energias a uma forma e a uma
vivência.
Nada mais.

Entretanto, se você tem necessidade de prender-se a essa imagem, a essa
energia, não se esqueça de liberar-se dela, a um dado momento, como de
qualquer outra imagem.
A Fonte da água, a Fonte da energia é seu coração, sua Divindade e nada
mais.
Todo o resto são apenas construções energéticas que visam sustentar sua
encarnação, mas que se tornam nefastas no momento da grande liberação.

Questão: a pessoa que fez essa questão pergunta: por que ela tem dor
no ventre quando ouve sua resposta?

Isso corresponde a apegos.
Apegos à noção da Virgem Negra, à noção da água, que corresponde,
também, à feminilidade.

Questão: qual é a diferença entre a alma espiritual e a alma divina?

A alma espiritual é a alma divina revestida do manto de seu destino.
A alma divina é a centelha sem cor.
A alma espiritual é a centelha revestida de sua cor.
A centelha é invariável, de toda a eternidade.
A alma espiritual colore-se, progressivamente e à medida de suas
peregrinações e é, portanto, já, polarizada, está, portanto, já, em movimento,
contrariamente à centelha que é fixa e não varia.

A centelha corresponde ao juramento da Fonte de jamais abandoná-los em
suas peregrinações, em suas escolhas, quaisquer que sejam.
A centelha é a garantia de sua Luz que vocês são.
Ela é a garantia de sua integridade.
A alma espiritual é a centelha revestida da experiência.
Trata-se de uma estrutura que recobre outra estrutura, se é que a palavra
estrutura seja a mais adequada.

Questão: o objetivo da alma espiritual não é a transparência e a
limpidez da cor?

Sim.

Questão: a centelha corresponde ao Espírito?



Trata-se do mesmo conceito, da mesma coisa.

Questão: você acompanhou Jesus na Índia, quando de sua
encarnação?

Além da importância histórica ou intelectual, Jesus foi, efetivamente, à Índia,
mas sem mim.
Isso fez parte de Sua viagem, de Sua reconexão.
Qual é o interesse dessa questão?

Questão: por que o processo de abertura do coração provoca, por
vezes, sofrimentos?

Quando o coração abre-se, ele sofre de alguns apegos, ele sofre de algumas
situações, porque o estado de abertura, em especial ao nível desse centro de
energia, necessita, mais do que nunca, mais do que não importa qual outra
função, mais do que não importa qual centro, do abandono do que é antigo,
do que é obsoleto.
A abertura está aí, mas ela necessita, agora, de ir mais adiante, não mais na
abertura, mas na renúncia a alguns apegos que entravam o pleno desabrochar
do chacra do coração.

Questão: como se pode pedir Maria, se ela foi reencarnada em várias
reprises?

Eu jamais disse, em momento algum, que eu tenha sido, em minha vida, a
reencarnação de Maria, mas a encarnação de Maria, o que não é, exatamente,
nem totalmente, a mesma coisa.
Eu encarnei a totalidade da Luz Mariana.
Assim, eu portava, em mim, a experiência, a memória da entidade chamada
Maria.
Esse ponto é importante.
Qual era a questão?

Questão: Maria manifestou-se através de diferentes aparições. Como
se deve orar a ela?

Em que vocês estão apegados a uma forma?
Em que vocês estão apegados às aparições Marianas?
As aparições tomam uma coloração diferente, de acordo com o país, de
acordo com as raças, que são apenas o reflexo de sua própria concepção de
Maria e, em caso algum, corresponde à realidade.

Então, a forma que os fará ressoar mais será aquela que corresponderá ao
seu estado de oração.
Maria pode estar presente em múltiplos lugares e múltiplos locais, e
responder a cada pedido, pessoalmente.
O mundo multidimensional no qual eu evoluo faz com que eu possa estar, no
mesmo instante, falando a vocês e ter, no mesmo instante, de maneira
sincrônica, milhares de conversações idênticas.
Isso escapa de seu campo de coerência e de compreensão, porque sua
dimensão é limitada.

As dimensões, os mundos nos quais nós evoluímos permitem-nos ter uma
visão panorâmica, holográfica e resposta, instantaneamente, pessoal e
individualmente, a uma oração, conforme a forma a mais apropriada,
conforme a linguagem a mais apropriada e, no entanto, tratar-se-á, sempre,
do mesmo Espírito que é Maria.
Não se prendam à forma nem à manifestação, mas à Essência.



Questão: isso significa que a encarnação da energia Mariana pode
existir junto a um ser encarnado, se ele atinge seu nível vibratório?

Ela é, por vezes, total, por vezes, parcial.
Há, hoje, na encarnação sobre a Terra, algumas mulheres que encarnam tal
ou tal parcela de minha energia, de minha consciência, de minha memória.
Mas, em momento algum, uma pessoa, exceto minha última encarnação,
pôde integrar a totalidade da energia Mariana.

Questão: quais ensinamentos seguir, para prosseguir seu caminho, o
melhor possível, hoje?

Quaisquer que sejam os ensinamentos seguidos, será preciso não mais
seguir o caminho dos ensinamentos, mas tornar-se, si mesmo, o caminho.
A eclosão da Luz, a eclosão de sua Essência, sua realização, assim como
vocês a nomeiam, é a esse preço.
Convém, como disseram alguns seres que foram guias, matar todos os
modelos, todas as escolas, todos os ensinamentos, porque eles nutrem o
mental e não o coração.
E, no momento em que se apresentam ao limiar da transformação essencial,
convirá matar todos esses modelos.
Para nada serve fazer isso muito cedo.
Para nada serve, tampouco, retardar o momento.

Assim, neste ano de revoluções, os caminhos encurtam-se, as decisões são
mais rápidas do que se tivessem seguido seu curso normal.
Jesus dizia: «eu sou o caminho, a verdade e a vida».
Ele dizia, também: «sejam meus imitadores».
Isso os engaja a tornar-se o caminho, a verdade e a vida.

Em verdade, vocês são o caminho, o início do caminho e o fim do caminho.
Todas as técnicas, mesmo as mais nobres, todas as orações, mesmo as
mais elevadas são apenas muletas úteis a um dado momento, mas que
devem, a um momento, desaparecer, para deixar o lugar para seu estado de
ser, inteiramente.

É tempo, agora, de tornar-se o caminho, a verdade e a vida, e não mais tomar
o caminho dos outros, mesmo se isso foi importante, em certa época.

Questão: isso explica nosso sentimento, frequentemente, de estarmos
sós em nosso caminho?

Sim.
Vocês não estão, jamais, sós, vocês estão, sempre, acompanhados.
Mas, no momento da escolha, é você mesmo que decide dar o passo.
Como disse o Anjo Jofiel, cabe a você dar o primeiro passo que é, de fato, o
último passo.

É um caminho.
Quaisquer que sejam as escolas, as tradições, as vias, os modelos, vocês
chegam, obrigatoriamente, em um momento ou em outro, de maneira
inexorável, a um instante preciso, no qual será preciso matar o modelo, aceitar
tudo perder, nada ser, para tornar-se tudo.
Não há alternativa.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes proponho, por minha vez, acolher a Luz, a
Luz da Mãe.



... Efusão de energia...

Assim, eu os abandono à sua Luz, ao seu caminho, à sua Divindade, à sua
esperança.
Sejam abençoados, eu os amo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Eu sou Ma, aquela que encarnou há pouco tempo sob o nome de Ma Ananda Moyi.

Eu venho a vocês a fim de transmitir-lhes o amor de uma mãe, o amor que, durante sua vida, encarnou a totalidade
da energia feminina, em sua polaridade divina.

Bem amados filhos da Luz, eu venho, nestes instantes, trazer-lhes um suplemento de coração, um passo importante
para ir em direção a vocês a fim de ajudar-lhes neste caminho de peregrinações que é o seu, a fim de ir ao essencial.

O essencial sendo seu Céu, seu coração, reencontrar sua Divindade que vocês são e que vocês nunca deixaram de
ser e que, entretanto, as vicissitudes da encarnação algumas vezes distanciaram com suas preocupações.

Vocês nasceram absolutos e vocês são, a cada minuto de sua vida, absolutos.

A cada minuto de sua vida a Luz inunda seu coração, suas células, mas sua consciência não está voltada para esta
realidade.

Sua realidade está frequentemente voltada para os meios de sua vida, de sua subsistência em encarnação, mas
também em direção aos jogos, aos papéis que vocês interpretam, alternadamente com o papel principal, nas

diferentes etapas de suas vidas.

Bem amados filhos da Luz, é-lhes pedido urgentemente, e não unicamente pela minha voz, mas pelo conjunto das
hierarquias espirituais que se manifestam através deste planeta, a fim de se convencerem, não pelo poder, mas

unicamente pela vontade do Amor e da Luz, a voltar-se para Luz que vocês são.

***

Não há montanha a subir.

Nada há senão revelar o que vocês são.

Revelar o que vocês são necessita o abandono dos preconceitos, necessita o abandono dos seus julgamentos,
necessita o abandono dos valores caducos que, no entanto, mantêm seu sistema, de maneira deplorável no que ele

se tornou hoje, o que vocês observam através das diferentes informações que lhes chegam.

A Terra tem sede de seu Amor.

Os seres humanos, próximos ou distantes, têm necessidade de seu Amor, de seu coração e de sua Luz.

MA ANANDA MOYI - 31 de maio de 2008

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-F8eSZxi5LUs/UXCMizk2etI/AAAAAAAAA9Q/28Do07_KYj4/s1600/1maananda3.jpg


Cabe a vocês fazer brilhar e resplandecer esta Luz.

Cabe a vocês gerar em vocês esta impulsão essencial da Divindade que vocês são.

Hoje, mais do que nunca, a Luz do Pai, a Luz da polaridade masculina do Divino vem a vocês, ao seu encontro e lhes
pede a cada instante, a cada respiração, para responder a seu chamado.

Como responder a seu chamado?

Bem, simplesmente, aceitando ser o que vocês são, realmente.

Não mais parecer aos olhos dos outros, personagens que vocês construíram, certezas e crenças que vocês erigiram
em dogmas e que os impedem de tocar o essencial do que vocês são.

O essencial do que vocês são, e o essencial de seu ser é Amor e Luz.

Vocês foram criados pelo Amor e para o Amor.

Vocês foram criados pela Luz e para a Luz.

Algumas experiências, desejadas por hierarquias espirituais, muito elevadas, engajaram, a um dado momento, sua
alma e seu Espírito, em um caminho de encarnação.

Vocês aceitaram e vocês percorreram estes caminhos de encarnação, mas o Pai, em sua grande mansuetude, vem
ao seu encontro a fim de fazê-los admitir que, mesmo que a encarnação seja importante e primordial para sua

evolução, toda evolução chega um dia a seu fim.

E é-lhes pedido para reingressarem à pátria da Luz.

***

Sua herança natural é o mundo da Luz.

Como alguns disseram: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.

A diferença é essencial.

Então, evidentemente, tendo percorrido as vias de encarnação, é muito fácil se deixar levar e seduzir ou abusar,
segundo as circunstancias, pelos caminhos da ilusão, pelos véus da encarnação.

Mas isto é facilmente transformável.

Não escutem os doutores da fé que os comprometem nas crenças, em sistemas complexos.

Não há necessidade senão de abrir-se ao seu coração, abrir-se à sua Essência, abrir-se à sua autenticidade.

Para isto não há necessidade de técnica.

Meus amores bem amados, não há necessidade senão de acolher sua Luz, de se reconhecerem nessa Luz que
vocês são.

Somente o medo, o costume das experiências da encarnação, vem limitar esta compreensão e esta aceitação.

Hoje, mais que nunca, vocês devem confiar no que vocês são.

Não ao que dizem, não ao que vocês crêem ser, mas na realidade do que vocês são.

Vocês são filhos da Luz, vocês são vocês mesmos Luz, auto-criados, auto-gerados, de acordo com as hierarquias,
neste plano de manifestação.

Este plano de manifestação que vocês vieram criar para mais Luz, para mais Verdade.

Vocês estão aí porque vocês decidiram.

Nada nem ninguém lhes obrigou de virem e, entretanto, quanto tempo vocês passam encarnados se perguntando o
que vocês fazem aí.

Qual é o seu caminho?

Qual é o seu destino?

Enquanto não há senão uma resposta e ela é a mesma para todo ser: encontrar a Essência que vocês são.

Vocês fizeram o sacrifício do esquecimento ao descer nesta dimensão de peso, mas vocês fizeram também a
promessa de encontrar, durante sua vida e em suas vidas, sua herança espiritual a fim de transcender, de

transformar a Luz que é a primeira etapa.

Mas, sobretudo, de elevar seus irmãos e suas irmãs, seus inimigos os mais fortes, a voltar a essa dimensão de Luz.

Isto pode parecer difícil de aceitar, isto pode parecer difícil de integrar, mas vocês são todos, sem exceção, filhos da
Luz.

***



Não há diferença entre aquele que se engana e escolhe a Sombra e aquele que busca a Luz.

Vocês participam todos do mesmo projeto.

Vocês participam todos da mesma evolução.

Vocês participam todos do mesmo Amor, mesmo na negação deste Amor.

Nisso, muitas tradições, muitos seres, pediram-lhes para não julgar, pois o julgamento condena a vocês mesmos.

Vocês devem amar e aceitar mesmo aquele que os espanca.

Não é senão nessa condição que vocês mostram o que é o amor do Pai por vocês e o seu amor por seu inimigo.

Não há alternativa.

Há, certamente, numerosas vias de conhecimento, numerosas vias de integração, mas que não são, em nenhum
caso, as únicas vias para o amor.

Não pode haver porta de saída da encarnação outra que aquela do Amor e da Luz.

Não pode haver verdade absoluta outra que aquela da Luz ou do Amor.

Vocês devem se empenhar agora, e doravante, cada vez mais serenamente, cada vez mais lucidamente, cada vez
mais com certeza, nesse caminho de Luz.

A Luz é ao mesmo tempo um poder, mas também um abandono.

***

Vocês devem ir à direção de outras Luzes interiores.

Não pode haver solução de seu dilema de encarnação no exterior de vocês.

Vocês sozinhos detêm a chave que abre seu ‘templo interior’.

Vocês sozinhos decidem o momento em que vocês estão prontos a abrir as portas ao que vocês são.

Vocês sozinhos podem fazer isto.

Entretanto, em certas épocas, em alguns fins de eras, a Luz vem a vocês, não do exterior, mas para relembrá-los o
que vocês são.

Ela vem como um espelho e quando este espelho chega, ele mostra a realidade do que vocês são, mas também
a realidade do que vocês querem parecer.

E, frequentemente, nesta situação em que a Luz chega, qualquer que seja o grau de sua evolução, ela acarreta a
revelação de suas ‘resistências’, através das oposições.

A maior parte dos seres humanos, atualmente, não faz senão exprimir a distância que existe entre a realidade da Luz
interior e a realidade do que eles aparentam no exterior.

A Luz vem confrontá-los.

Ela não vem para julgar, ela não vem condená-los, ela não vem impor-lhes escolhas, mas ela vem
simplesmente revelar-lhes o que vocês são e há, infelizmente, uma distância importante entre o que vocês aparentam

e o que vocês são.

Cabe a vocês deixar esta Luz florescer a fim de que a aparência desapareça, a fim de que a totalidade da Luz invada
a totalidade de suas estruturas, a fim de que vocês possam, por sua vez, como eu fiz durante minha vida, permitir a

esta Luz revelar as outras Luzes de seus irmãos e suas irmãs.

Não é senão através da ausência de julgamento, da ausência de seus olhares carregados, distorcidos pelo filtro de
suas aparências, que vocês se tornam, vocês também, um ser totalmente realizado.

Não há alternativa, não há outro caminho senão este.

Enquanto persistir em vocês o menor peso de julgamento, o menor peso de olhar falso trazido sobre os mecanismos
da vida (não unicamente de seus irmãos e irmãs), vocês não podem atingir a felicidade.

Então, alguns poderiam replicar que eles não vieram buscar isto.

Aí está o erro, pois, fundamentalmente, se vocês estão aí, hoje, todos presentes sobre este planeta, não é senão por
um único objetivo e unicamente um: encontrar sua Essência em encarnação.

A oportunidade inesperada que vocês têm nesse fim de ciclo, ainda uma vez, é que a Luz vem a vocês do exterior.

Ela vem mostrar, aclarar as zonas de Sombra e, evidentemente, quando as zonas de Sombra forem escondidas e aí
aclaradas pela Luz, elas se tornam ainda mais dolorosas.

A consciência se volta, de maneira indiscutível e obrigatória em direção a essas zonas de Sombra.

Então, o fato de ver suas próprias zonas de Sombra pode provocar dores, resistências, oposições.

Nisso, muitos intervenientes pedem hoje a vocês, independentemente da forma que tomem os ensinamentos da



hierarquia, pedem para ter confiança, se abandonar à vontade da Luz.

***

Vão através do tumulto do mundo, mas apenas veem aí elementos perturbadores em sofrimento, como tudo o que há
na superfície deste planeta.

Certamente, respondem vocês, aspectos da criação são belos, estão num Amor total.

Assim são os vegetais, os animais e muitas outras coisas ainda que escapam de seu olhar mortal.

Mas é a condição humana, com suas aparências, que foram postas sobre as manifestações da Luz, que falsificou o
carteio.

Certamente, não há condenação, ainda uma vez.

Não há senão a vontade de perseguir as experiências da Sombra que não conduzem a nada e que não conduzem
senão a retardar o aparecimento da Luz.

Então, bem amados filhos da Luz, cabe a vocês, hoje, abrir a porta à Luz, à sua própria Luz no interior a fim de que
ela resplandeça no exterior.

Mas também de acolher a Luz que vem a vocês.

Não demorem a reconhecer as zonas de Sombra, não demorem no que os faz sofrer, mas contentem-se de acolher
na graça, na paz, esta Luz e este amor que os inundam a cada instante.

Não procurem em outro lugar, não procurem em espaços particulares, em encontros particulares, esta Luz.

Ela está ai, em todo lugar em volta de vocês.

Ela não pede senão para desabrochar.

Ela não pede senão para entrar em ressonância com a Luz que vocês são.

Para isto, é preciso fazer calar o mental, fazer calar as emoções, fazer calar tudo o que não é a Luz.

Trata-se de um ato concreto de abandono, de soltar todas as suas ilusões, todos os seus erros, pois todo o mundo
comete erros, ninguém foge a esta regra ligada à encarnação.

Mas não serve a nada querer a todo preço conhecer os erros.

Os erros, vocês os trazem através de seus sofrimentos, vocês os trazem através de suas doenças, seus
desequilíbrios.

Então, reconheçam-nos como o que eles são, quer dizer erros, mas não dêem mais importância do que essa.

***

Conformem-se à vontade da Luz, à vontade do Amor e essas zonas de erros, essas zonas de sofrimentos não terão
mais nenhum peso sobre vocês, não terão mais nenhuma tomada sobre seus destinos.

Lembrem de minha vida, para aqueles que me conheceram, para aqueles que leram sobre mim: eu jamais sofri a
despeito dos meus sofrimentos.

O sofrimento é vivido diferentemente na Luz do Amor e na realidade do Amor.

Ele é sofrimento, mas ele não afeta.

É um sofrimento que não tem peso.

É um sofrimento que não fere absolutamente o potencial da Luz.

É por isto que, mesmo em minha vida, eu falei de mim na terceira pessoa, pois eu cheguei mesmo a ver este corpo,
no qual eu estava, como totalmente exterior e, no entanto, eu o habitava totalmente.

Mas eu não estava limitada a esta forma, eu não estava limitada a este envelope e abraçava todas as manifestações,
desde a árvore no meu jardim, até a mais ínfima parcela de vida humana que vinha a florescer no outro lado do

planeta.

Minha consciência abrasava e abraçava o conjunto da criação.

Isto não é um milagre, isto não é algo de excepcional.

É simplesmente a aceitação desta capacidade, deste estado de Luz e de Amor que torna possível o que vocês
poderiam chamar de ‘algo de extraordinário ou incrível’.

Não há qualquer limitação ao que vocês são.

Vocês podem ser este que está em seu corpo.



Vocês podem ser o pássaro que canta pela manhã.

Vocês podem ser o sol que morre em outra galáxia.

Vocês podem ser a árvore que perde suas folhas.

Vocês podem ser tudo isto, ao mesmo tempo, em seu corpo.

Não há senão o filtro da consciência que impede essas percepções.

Vocês não arriscam desaparecer na Divindade.

Vocês não arriscam perder qualquer individualidade.

Tudo o que vocês arriscam é se preencherem da totalidade do criado e do incriado, da totalidade das dimensões, da
totalidade da verdade, pois vocês são a Verdade, vocês são o Caminho, vocês são a Vida, vocês são o Amor, vocês

são a Luz criada e incriada.

Vocês são tudo isto ao mesmo tempo e eu empenho-lhes a penetrar esta Verdade, a vivê-la em Essência e em
Verdade.

***

À medida que vocês atingem, que vocês se aproximam desse estado, vocês compreendem que não há limites, que
não há separação entre os seres humanos, entre os planos, entre os reinos, entre as galáxias e que tudo participa da

Unidade.

Não há senão a ilusão de sua encarnação que faz crerem que vocês estão limitados a este corpo, a este envelope, a
este modo de reflexão.

Vocês são criados totalmente ilimitados, por toda eternidade.

Cabe a vocês revelar este pleno potencial.

Vocês são nisso ajudados.

As hierarquias espirituais e as entregas de Luz, ininterruptas agora sobre este sistema solar, ajudam-nos neste
fenômeno de ascensão, neste fenômeno de acolhimento da Luz.

Vocês não têm senão que dizer “eu aceito que esta Luz seja” porque esta Luz é.

Não há nada de exterior.

Não há nada de interior.

Vocês são a totalidade do criado.

Vocês são a totalidade do incriado.

Vocês são tudo isto ao mesmo tempo.

As hierarquias espirituais, os planos angélicos, instauraram desde muito tempo essa verdade essencial.

Vocês são a caminho para integrar essa verdade.

Certamente, o tempo não existe, mas vocês estão, entretanto, em tempos extremamente reduzidos onde a noção do
que é importante para vocês é excepcional.

Eis, meus bem amados, o que eu queria lhes dar através de algumas palavras.

Através da radiação de minha presença, vocês se permitem caminhar na presença de coração a coração.

Bem amados filhos da Luz, eu trago agora toda minha benção de Mãe e eu vou deixá-los continuar nesse caminho.

Recebam todo meu amor, toda minha benção, toda a Luz do Pai e da Mãe.

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
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MA ANANDA MOYI – 19 de junho de 2008

Meus bem amados, eu sou aquela que, em sua vida, foi chamada Ma Ananda
Moyi.
Eu venho apresentar-lhes todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor e
dizer-lhes e redizer-lhes em qual ponto a Essência de seu ser é Amor e Luz,
que fora dessa realidade, todo o resto é apenas ilusão.

A diferença que existe entre vocês, o que eu sou e o que vocês ainda não
são, é tão fina como um papel de cigarro, que se tem ao não reconhecimento
dessa verdade essencial de seu Amor e de sua Luz.

Os apegos, as experiências que animam sua vida são, por vezes,
efetivamente, dificilmente superáveis, dificilmente transcendíveis.
Isso é apenas uma ilusão a mais.
Seu Espírito foi tão habituado a viver nesse estado de separação, nesse
estado de sofrimentos, que lhes é difícil conceber a proximidade do estado
de Amor e do estado de Luz e, no entanto, meus filhos, não há qualquer
distância outra que não aquela que vocês creem que há.

São suas crenças que os mantêm na ilusão, que os mantêm nessa noção de
distância que não existe.
Certamente, em determinados momentos da experiência de suas vidas,
vocês escolheram jogar o jogo da separação, jogar o jogo do afastamento,
mas é apenas um jogo.

A Luz é onipresente.
Se a Luz não estivesse aí, não haveria vida, simplesmente, não haveria
experiências, tampouco.

Assim, mesmo no estado de desconhecimento ou de distância que vocês
colocam entre suas vidas e a Luz, não há, aí, qualquer distância, exceto
aquela que põe seu mental e a ilusão que vocês mesmos criaram.
O Amor é uma evidência.
O amor é uma realidade, e a única Verdade.

Meus bem amados, o que podem as palavras?
O que podem as frases?
Nada, para fazê-los aproximar-se dessa realidade.
As palavras não dão suficientemente conta da realidade de sua Luz.
Não existe frase, não existem palavras que possam queimar a folha de papel
do cigarro, que é uma distância insignificante entre o que vocês creem e a
realidade.
As palavras são uma forma extremamente limitada de comunicação.

A Luz e o Amor não estão nas palavras.
A Luz e o Amor são um estado, e um estado não tem necessidade de
palavras.
A partir do momento em que há palavras, vocês saem do estado.
A partir do momento em que há frase, vocês se afastam do estado.
E, no entanto, meus bem amados, eu sou, efetivamente, obrigada a
comunicar-lhes, por palavras, o incomunicável, o insondável, porque a
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Verdade passa das palavras, o Amor passa das palavras, a Luz passa das
palavras.

Nesse estado de Ser, nesse estado de Amor, nesse estado de Luz não há
distância, não há necessidade de palavras, há apenas o estado de Ser, o
estado de Alegria interior.
Se vocês soubessem como essa Alegria Interior – que, para alguns de
vocês, parece tão distante, tão inacessível – está, no entanto, tão próxima,
está aí, no interior de seu ser, pede apenas para eclodir, apenas para inundá-
los de sua graça!

É extremamente difícil ou, mesmo, impossível, compreender isso, porque a
compreensão passa, justamente, pela ferramenta que os afasta desse
estado, ou seja, seu mental, seus apegos, seus sofrimentos.
O estado de Alegria, o estado de Amor é um estado que não se importa com
palavras, que não se importa com explicações, que não se importa com o que
não é ele mesmo.

O Amor, a Alegria é algo que se basta a si mesmo.
Então, vocês põem, frequentemente, uma distância considerável entre a
Alegria, o Amor, de um lado, e o que vocês vivem, do outro lado.
Vocês não perceberam que não há qualquer distância, que esse estado, esse
Amor, essa Luz esteve, de toda a eternidade, presente.

Cabe a vocês, o que quer que pôde dizer o Arcanjo que se manifestou,
buscar essa Luz.
A busca não quer dizer ir ao exterior, mas ir ao interior buscá-la.
A busca da Luz, do Amor é um ato interior.
Lembrem-se de que o Amor é um estado, a Luz é um estado que não se
importa com palavras, técnicas.
As técnicas são apenas ilusões que, certamente, têm sua utilidade, a um
dado momento, no caminho, que vão conseguir, em alguns casos, fazer calar
o que impede a Luz de ser, fazer calar o mental, fazer calar as emoções.
Nada há a buscar, uma vez que tudo sempre esteve aí, que a distância que
vocês creem ser uma separação não é uma.

A Luz, o Amor são sua Essência.
O Amor, a Luz são sua totalidade de experiências, sua totalidade de vida.
Essa Luz está aí, ela sempre esteve aí.
Esse Amor está aí, ele pede apenas expandir-se, irradiar, permitir ao que
vocês chamam «os outros», seus irmãos e suas irmãs, reconhecerem-se
nessa Luz.

Todas as Luzes são idênticas, elas remetem, todas, à mesma Luz, parcela de
eternidade.
Luz, Essência, difratada e refratada ao infinito, em uma multidão de
experiências de Luz e de Amor.
Cabe a vocês, hoje, fundir sua Luz, seu Amor consigo mesmos, identificar-se,
totalmente, ao que vocês são.

E o que vocês são é, seguramente, Luz, Amor.
Isso não necessita de esforços, mas, bem ao contrário, um repouso, um
repouso de seus pensamentos, um repouso de suas atividades incessantes.
Tomem o tempo de colocar-se, tomem o tempo de escutar-se, tomem o
tempo, enfim, de irradiar a Luz que vocês são.
O Amor e a Luz que vocês são, são puros e sem manchas.
Não há qualquer imperfeição.
Não há qualquer véu, outro que não aquele que vocês creem, que obscureça
a Luz que vocês são.



De todos os tempos, de toda a eternidade, jamais existiu outra verdade que
não a Luz e o Amor.
Certamente, como lhes disse o Arcanjo, há momentos privilegiados que
permitem, de maneira individual, mas, também, coletiva, fundir diferentes
etapas e diferentes estágios da Luz e do Amor que, no entanto, é único.
Cabe a vocês, hoje, despertar a Luz e o Amor que vocês são.
Só as ilusões, as suas e aquelas daqueles que querem controlar, por ilusão,
suas ilusões, impediram-nos, até o presente, de revelar o Amor e a Luz que
vocês são.

Vocês são, todos, responsáveis.
Vocês são, todos, culpados e, no entanto, ninguém é culpado, ninguém é
responsável.
Trata-se apenas de ilusões que foram construídas.

Bem amados filhos, a Luz que os anima é a mesma que aquela que me
animou em minha vida, que aquela que me anima hoje, em mundos diferentes
e sempre vivos.
É tempo, agora, de despertar o que vocês são.
Fazendo isso, vocês trabalham para o conjunto de seus irmãos e de suas
irmãs.
Dirigindo-se ao essencial que é sua Luz e o Amor que vocês são, vocês
prestam serviço à humanidade inteira.
Cultivando, deixando florescer o Amor que vocês são, vocês permitem a uma
multidão de seres humanos cultivar o Amor que são eles mesmos.
Não há obstáculo para a realidade do Amor que vocês são.
Não há freio à realidade da Luz que vocês são.
Há apenas crenças errôneas.
Se seu corpo está pesado, se seu corpo de materialidade existe, é porque
vocês acreditaram-no possível: ainda uma vez, um sistema de crenças que se
materializou.

Vocês devem crer e viver a Luz que vocês são.
Vocês devem crer e viver o Amor que vocês são.
Nós temos necessidade de sua Luz, temos necessidade de seu Amor; seus
irmãos e suas irmãs têm necessidade de sua Luz e de seu Amor.
É a única nutrição, a única necessidade que vocês têm, todos, uns e outros,
que nós todos temos, de nosso lado, uns e outros.

Se os universos de almas criadas abandonassem suas crenças e revelassem
seu Amor, não existiria mais que não um oceano de Amor que se basta a si
mesmo.
O Amor e a Luz auto-geram-se, de maneira permanente.
A única realidade, o único caminho, o único objetivo é o Amor e a Luz.
Todo o resto são apenas crenças errôneas, em um nível ou em outro de
manifestação, em um nível ou outro de afastamento.

Vocês estão, hoje, no momento em que a humanidade tem a liberdade de
refutar algumas crenças.
As crenças, quaisquer que sejam, são apenas freios à sua realidade de Luz, à
sua realidade de Amor.
A partir do momento em que vocês constroem crenças, vocês constroem
muros que fecham seu Amor no interior de si e o obstruem.
Vocês devem liberar-se de todas as crenças, para aceder à sua Essência.
Mesmo suas certezas as mais ancoradas são apenas crenças.
Seu próprio corpo, esse corpo através do qual eu me exprimo é apenas uma
crença entre tantas outras.

A Verdade é completamente outra.
A Verdade não é uma crença.



A Verdade é Amor.
A Verdade é Luz.

Aí estão, meus bem amados, as palavras que eu pude encontrar esta noite,
para dirigir-me não ao seu ser, mas ao seu coração.
Não haverá, esta noite, no que me concerne, espaço de questões.
Eu deixarei isso, esta noite, ao último interveniente.

Meus bem amados, Amor, recebam o meu Amor, do mesmo modo que eu
recebo o seu Amor, do mesmo modo que não há distância entre o meu Amor
e o seu Amor, porque nós participamos do mesmo Amor.
Sejam abençoados.
Eu os amo.
Vocês são a Luz do Mundo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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MA ANANDA MOYI – 12 de julho de 2008

Bem amados filhos da Luz, eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu venho falar-lhes da única realidade tangível, que permite e sustenta a
existência dos mundos, ou seja, o Amor e a Luz.
Eu venho a vocês para reforçar sua crença, sua certeza e sua verdade de
Luz.

Você deve, aliás, superar a crença, a certeza e a verdade, para tornar-se,
você mesmo, essa realidade que é o Amor.
O Amor é a única coisa que pode compensar cada um de seus passos, cada
uma de suas respirações e cada um de seus batimentos de coração.
Quaisquer que seja as satisfações que encontrem em suas ocupações, nada
poderá durar mais do que o tempo da satisfação que, por definição, é
efêmera e não pode durar.

Só o Amor e a Luz são eternos.
Só o Amor e a Luz permitem viver a serenidade, a plenitude a mais total.
Vocês são, todos, sem exceção, destinados a isso.
Vocês são, todos, sem exceção, Luzes em evolução.
Vocês são, todos, sem exceção, uma parcela do Amor.
Vocês não são outra coisa que não isso.

É apenas seu mental que os faz crer o inverso: que vocês não são Amor, que
vocês são separados.
Esse corpo que vocês habitam é apenas o reflexo de crenças de seu mental.
De construções em construções, vocês vieram a pensar que a única
realidade é o domínio da experiência de seu mental e de seus sentidos, que
vocês experimentam através das encarnações.
Mas isso é, total e realmente, uma ilusão à qual, um dia, vocês aderiram tanto,
acreditaram tanto, que ali colocaram leis de carma, de reencarnação.
Vocês ali colocaram barreiras para a expressão do que vocês são.

Seu mental é a única coisa que vem mascará-los e desviá-los de sua
realidade.
Não existe, em lugar algum, um Deus punidor; não existe, em lugar algum,
vontade exterior a si mesmos, nos ciclos de encarnação que vocês criaram
por sua própria vontade, por seu próprio desejo, e que os afastou do que
vocês são.

Enquanto vocês crerem nessa ilusão, vocês viverão essa ilusão.
Enquanto vocês crerem que o Amor é um objetivo para o qual ir, isso será
real.
Em verdade, eu lhes digo: não há distância entre vocês e o Amor, apenas há,
como eu disse, a espessura de seu mental que os mantêm prisioneiros e
impede-os de ver, realmente, o que vocês são.

O Amor é felicidade total.
O Amor não conhece o tempo.
Não conhecendo o tempo, não há objetivo, não há caminho.
Mas o caminho é aquele que vocês criaram, afastando-se ou tentando voltar a
essa Luz e a esse Amor que vocês são.
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Enquanto vocês considerarem isso como um objetivo a atingir, ele continuará
um objetivo a atingir, e não se tornará, jamais, a verdade do que vocês são.
Porque, quando vocês falam de objetivo a atingir, põem uma distância entre
vocês e a Luz, entre vocês e o Amor.

A partir do momento em que seu mental constrói e elabora planos em relação
ao Amor, vocês se afastam do Amor.
Quando falam, mesmo dessa palavra, vocês se afastam dessa realidade.
O Amor é contentamento.
O Amor é Unidade.
O Amor é transcendência total.
O Amor é a última e única Verdade.

O mental não é o Amor.
A emoção não é o Amor.
Seus sentidos não são o Amor.
O Amor tem-se fora de sua manifestação e de sua experiência encarnada.
Trata-se de um estado de ser total, no qual a completude é, verdadeiramente,
a palavra que melhor convém, se é que uma palavra possa, um dia, aproximar,
de perto, a realidade do Amor.

Entretanto, vocês são constituídos, unicamente, disso.
Jamais, sem amor, suas células manter-se-iam, umas às outras.
Elas se mantêm associadas graças à lei de atração que é Amor.
Vocês respiram porque o Amor anima seus pulmões.
E, no entanto, a vida humana é feita da negação desse amor que sustenta sua
própria vida: aí está algo que poderia parecer anormal, grosseiro e muito
contraditório e, no entanto, não porque, um dia, o Amor tem necessidade de
olhar-se, tem necessidade de observar-se, de exteriorizar-se, a si mesmo.
Coisa que vocês fizeram, encarnando-se.

A encarnação excarnou-os do Amor.
A excarnação, aparentemente, afastou-os de sua verdade essencial.
Alguns sábios disseram que vocês estavam aí para fazer a experiência do
retorno, a experiência da encarnação que, progressivamente e à medida de
suas peregrinações, ia permitir-lhes retornar de onde vieram.
Isso é verdade, mas é, também, uma crença, porque o Amor está aí, a cada
instante de suas vidas.
Apenas as limitações que vocês se colocaram, as limitações que foram
impostas por um conjunto de crenças ao nível da sociedade amplificaram
tanto, tornaram tão pesada essa noção de Amor, que vocês, hoje,
restringiram-no a uma forma de chantagem e não a atração primeira que ele
era.
E, no entanto, vocês são seres de Amor, vocês são seres de Luz, mesmo se
alguns de vocês refutem a realidade da Luz.

Compreendam, efetivamente, que o fato de refutar algo não permite seu
desaparecimento, senão, vocês não teriam, mesmo, os meios de refutar o
que vocês são.

O Amor é sem limites, o Amor permite tudo, porque ele é a totalidade.
Mesmo na ausência dele, ele está presente.
Ele permite a própria ausência.
O Amor é sua realidade primeira, e não última.

O que quer que vocês façam, mesmo nos eixos de negação do Amor, vocês
continuam, para sempre, seres de Amor.

Bem amados filhos da Luz e do Amor, uma mãe tal como eu pode apenas
esperar e reivindicar a maternidade, mas, também, a vontade de vê-los revelar



a si mesmos, vê-los cessar as infantilidades de seus mentais, que querem
fazê-los crer que vocês não são isso.

O mental tem interesse na divisão.
O mental tem interesse na negação, porque é o que permite a ele existir e
crer em suas próprias crenças, senão, ele não poderia existir.
Ele recusa que ele mesmo tenha sido criado pelo Amor e para o Amor,
porque é seu único modo de existir.
Entretanto, quanto mais rapidamente vocês o fizerem calar, domesticando
esse elemento negativo, mais rapidamente vocês recontactarão, no instante,
na plenitude do instante, a Luz que vocês são.

Não há distância, há apenas, junto a alguns seres, uma falta de coincidência.
A distância, a coincidência são apenas fases independentes do tempo, no
que concerne ao Amor.
O mundo no qual vocês evoluem, pouco importa que ele seja sombrio ou
etéreo e extremamente luminoso, porque todos os mundos e todas as
dimensões participam da verdade do Amor.
Mesmo o jogo da Sombra é, de fato, o jogo da Luz.
Mesmo o jogo da ausência de Amor é definido apenas pelo Amor.

Seu mental os faz crer que o Amor é uma posse, que o Amor é algo de
distante, que o Amor é uma emoção, que o Amor pode ser concebido,
analisado, intelectualizado por seu mental, mas não é nada disso.
O Amor não se põe em jaula.
O Amor não se limita, não se define.
O Amor não pode ser contingenciado por qualquer definição.
O Amor é, ao mesmo tempo, atração e expansão, enquanto seu mental é
apropriação.
A distância entre o mental e o Amor não é uma distância, é uma calcificação.

Enquanto vocês crerem no Amor vocês não o viverão.
Enquanto vocês falarem do Amor, vocês se afastarão dele.
Enquanto vocês crerem amar um ser, vocês se afastarão do Amor.
O Amor não pode ser personalizado, nem em um Deus, nem em uma
imagem e, anda menos, em outro ser humano.
O Amor tem a ver consigo mesmo e unicamente você mesmo.

Apenas a partir do momento em que vocês tiverem fusionado com o que
vocês são, realmente, é que vocês poderão manifestar esse Amor no mundo,
que vocês se tornarão, realmente, um ícone do Amor, mas não antes.

O trabalho essencial deve ser feito entre a coincidência de si mesmo e a
coincidência de sua Essência.
Não pode haver permanência e imanência em sua vida encarnada.
Suas experiências, por mais belas que sejam, fazem apenas afastá-los da
realidade de sua verdade.
As experiências que vocês conduzem, em todos os domínios da criação, da
criatividade e da encarnação fazem apenas fazê-los esperar em relação à
ausência de Amor, porque o Amor basta-se a si mesmo.

Ele não tem necessidade de técnicas, ele não tem necessidade de
apropriações, ele não tem necessidade de ser criativo, ele não tem
necessidade de ser mostrado.
Ele tem, simplesmente, necessidade de deixar-se exprimir, de deixar-se
materializar, encarnar e irradiar.
Qualquer outra coisa é apenas negação do Amor.

Entretanto, é seu direito imprescindível afastar-se desse Amor, através de
suas experiências, quaisquer que sejam, porque é a liberdade que lhes



atribuíram o Amor e a Luz.
Liberdade atribuída desde a menor partícula criada pelo Amor até os mundos
os mais complexos e os mais afastados do Amor.
Sem a atração do Amor, essas criações, mesmo as mais afastadas, não
poderiam surgir, mas, no entanto, elas existem.
Elas se têm fora da verdade e, entretanto, são sustentadas pela realidade do
Amor.

O Amor não se possui.
O Amor não se cria.
O Amor não se implementa.
O amor não é distância.
O Amor não é, tampouco, coincidência.
Ele É.
E isso basta, amplamente, não para defini-lo, mas para manifestá-lo.

Quando vocês saírem do ter para entrar no ser, quando cessarem as
manipulações maniqueístas de seu mental, vocês entrarão na Essência do
ser e na irradiação do ser e, portanto, do Amor.
O Amor não pode ser definido por comportamentos; ele não pode, tampouco,
ser definido pela beleza ou por qualidades.
Lembrem-se: o Amor é o ser, o ser é o Amor.

Enquanto vocês creem possuí-lo ou manifestá-lo, ele lhes escapará.
Enquanto quiserem restringi-lo no interior de seu ser, ele se evadirá.
Quando vocês quiserem ali pôr palavras, ele fugirá.
Quando vocês quiserem dele fazer um estado, o ser escapará, porque o
Amor é doação, o Amor é movimento permanente.

Apenas através da compreensão e, sobretudo, da vivência desse ato de
abandono à realidade de seu ser é que se encontra a verdade do Amor.
É, por vezes, difícil, devido, mesmo, às tensões da encarnação, em todos os
setores de sua vida, deixar o ser parecer, o ser ser e, entretanto, fora dela,
não há outra possibilidade.

Bem amados filhos da Luz, eis as algumas palavras que eu gostaria de
partilhar com vocês sobre o Amor.
Eu abro, agora, com vocês, um espaço de questionamento em relação ao
amor e a vocês mesmos.

Questão: você pode dizer-nos o que obstrui mais a irradiação desse
Amor?

Dizer «o que obstrui» voltaria a afastá-los do Amor.
Eu prefiro, e de longe, dar-lhes, a cada um, como eu o fiz no ano passado,
uma frase que lhes corresponde, sobre seu caminho, na condição de que
vocês aceitem que isso não seja uma rota, nem um caminho, ainda menos
uma avenida, mas, efetivamente, onde se encontra a Essência de seu ser.
Basta abrir as válvulas desse Amor.

Eu lhes proponho meditar sobre as frases que eu vou dar-lhes, e que
correspondem a cada um de vocês, que os ajudarão, enganando seu mental,
para realizar o ser e a Essência.
Eu tenho necessidade de ouvir, várias vezes, o nome e, também, uma frase
sobre o Amor.

Ndr: apenas são reprisadas aqui as diferentes frases que foram
propostas, de maneira específica, aos participantes, mas, talvez,
vocês ali encontrem ressonâncias...:



Abandone-se, totalmente, sem restrição, ao que vem a você.
Aí está a única solução para o Amor.

O Amor está além do Tudo.
Eu sou o Amor, eu sou É.

O Amor é minha verdade, o Amor é meu princípio, o Amor é minha
manifestação.
Eu estou apenas no Amor.

Eu sou abandono, eu sou doação.
Amor sempre, Amor cada dia, Amor essência, Amor ser, ser na Essência, na
Essência do Ser.

Eu aceito isso (ndr: obrigações materiais), par fazê-lo desaparecer.
Eu solto as regras, eu solto as tensões e aceito o Amor para o Amor.

Questão: como partilhar o amor com um homem?

O Amor não se partilha, o Amor é doação.
O que vocês chamam o Amor, a complementaridade de prazeres entre um
homem e uma mulher não é o Amor.
É uma forma equivocada e profundamente injusta do Amor.
O Amor está além do pertencimento a alguém outro ou da doação de si a
alguém outro.
O Amor está além de qualquer fusão situada entre dois seres.

Eu mesma, eu jamais vivi só, desde minha mais jovem idade.
Eu tive um companheiro, que foi meu marido, mas eu estava bem consciente,
e ele também, aliás, de que, entre nós, tratava-se de Amor, mas não de um
amor de casal, de um amor de um ser humano por qualquer ser humano, tal
como pode existir, além, mesmo, da noção de casal.

Então, hoje, a maior parte dos seres humanos considera e crê que o Amor
encontra-se apenas no casal, enquanto o Amor, eu repito, encontra-se apenas
em si mesmo.
Todo amor encontrado no exterior é a negação de seu próprio Amor para sua
Essência e a negação do que você é.

Questão: a que correspondem os batimentos de coração durante sua
presença?

Isso é perfeitamente lógico.
A partir do momento em que a Mãe Divina que eu sou intervém em sua
realidade, ela abre os canais de seus corações e dá essa aceleração em
algumas pessoas que não conhecem, ainda, essa energia.
Trata-se da abertura do canal do coração, canal do Amor por excelência, que
seu corpo traduz por uma excitação do coração.

Questão: nesse período de revoluções, como exprimir o Amor, ao nível
coletivo?

A partir do momento em que você define, mesmo a ação a mais correta em
relação ao coletivo, você se afasta do Amor porque, quando você entra no
Amor, você não tem mais necessidade de saber, com o mental, o que você
tem a fazer.
Basta-lhe ser.
Basta-lhe irradiar o que você é.

Questão: o que responder às inúmeras pessoas que perguntam,
nesses momentos de perturbações, como estar, ainda mais, no



serviço?
Que, enquanto você quer fazer, você não está no ser.
Ser é, já, uma tarefa muito grande.
Fazer é afastar-se do ser.
Ser é fazer sem fazer, é fazer sem querer, é fazer sem vontade, porque é o
próprio ser que age.

Questão: que são as vibrações que correm, por vezes, ao longo das
costas?

Muitos seres humanos, atualmente, vivem as premissas do despertar do fogo.
Esse despertar do fogo, ao nível do corpo, é ilustrado pelo despertar
doKundalini: essas correntes de energia, essa vibração e esse calor, em um
segundo tempo, que percorrem o conjunto da coluna vertebral, desde a parte
inferior até, um dia, o topo do crânio.
Isso participa das premissas desse despertar que vive a humanidade.

Questão: como acompanhar isso?

Ser.
No momento em que essas manifestações privilegiadas sobrevêm, seria
preciso ser capaz de tudo parar, centrar-se no que é vivido, atribuir-se um
instante consigo mesmo, para responder ao apelo do fogo.
O mais correto e o mais suficiente é pôr-se na intimidade consigo mesmo e
deixar essa magnífica energia do fogo agir, sem nada querer, nada pedir,
contentando-se em estar no instante do que se vive.
O fogo que começa a manifestar-se pode induzir toda espécie de
comportamentos diferentes do hábito.

Isso pode ser uma necessidade de comer mais ou de comer menos, de
dormir mais ou de dormir menos, de fundir com o corpo, mais ou menos.
Não se atrasem nas modificações, mas atrasem-se nos sentires e nas
vivências.
Ponham-se no ser, coloquem-se em sua Essência e acolham.

Questão: o que é da relação das crianças ao Amor?

Isso nos levaria demasiado longe.
Eu responderia, simplesmente, por uma frase, aquela que saiu de seu grande
poeta Khalil Gibran, que eu tive a chance de ler em minha vida.
Quando eu digo «ler», como vocês sabem, eu era, efetivamente, incapaz de
ler por mim mesma, entretanto, era capaz de sentir a vibração de um escrito.
Para além das palavras que me liam, ter essa obra e essas obras em minhas
mãos aportava uma alegria indizível à minha alma.

Eu responderia assim: «seus filhos não são seus filhos».
Enquanto vocês aportarem um amor paternal ou maternal a um filho, vocês
não estarão no Amor.
O Amor é doação, o Amor é liberdade.

Ora, um pai está aí para impor e fixar regras que, por definição, mesmo se
elas sejam necessárias nesse mundo, constrangem o Amor.

Questão: qual seria, então, o modo ideal de...?

Não existe um.
A paternidade e a maternidade, tais como são vividas, em todas as tradições
e em todas as civilizações, quaisquer que sejam as crenças e as religiões,
não conduzem ao desabrochar.
Todo sistema educativo conduz à recriação de esquemas distorcidos, que



afastam do Amor.
Só os grandes seres puderam desprender os níveis de apegos induzidos
pelo meio familiar.
É preciso, também, que os pais sejam grandes seres, é claro.
Isso é efetivamente raro.

Questão: como superar essas distorções familiares e reencontrar
essa dimensão de Amor?

Tornando-se o Amor.
Sendo o que você deve ser.
Superando, transcendendo, esquecendo-se de tudo o que você aprendeu,
implantou e induziu.

Questão: é, então, preferível cortar ou não os laços familiares?

A própria palavra «laço» é catastrófica para o Amor.
A relação é útil, mas o laço é nefasto, qualquer que seja.
A partir do momento em que vocês emitem um laço com uma pessoa, devido
a uma hereditariedade, devido a um trabalho, o laço vai comprimir e sufocar o
amor.
O Amor é sem laço.
O Amor é livre.

Questão: como superar esses laços?

Sendo Amor, eu repito.
O Amor queima os laços, o Amor não os reforça.
O Amor dissolve os apegos.
O Amor reforça o Amor, mas dissolve os laços chamados «amor» e
confundidos com Ele.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem amados filhos de Luz, antes de retirar-me, eu lhes aporto todo o meu
Amor.
Eu lhes peço, também, para descruzar seus braços e suas pernas e acolher o
Amor, ou seja, tornar-se ele, vocês mesmos.

... Efusão de energia...

Sejam abençoados, sejam Luz.
Eu os amo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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MA ANANDA MOYI – 8 de agosto de 2008

Bem amados filhos da Luz, recebam todo o meu Amor.
Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu venho trocar com vocês sobre o conteúdo do Amor e o conteúdo de quem
vocês são e quem esperam ser.

O Amor, vejam vocês, é simplicidade.
A partir do momento em que vocês percorrem um caminho, a partir do
momento em que tentam não mais percorrer esse caminho e estar,
simplesmente, no estado de Amor, naquele momento, as coisas devem ser
simples.

O Amor é simplicidade.
A partir do momento em que as coisas tornam-se complicadas, a partir do
momento em que elas demandam reflexão, elas não são mais do Amor.
O Amor é algo que Si vive no modo da simplicidade, no modo da infância, no
qual não pode haver lugar para a reflexão, não pode haver lugar para a
hesitação.

Estar no Amor é um ato de oração permanente, estar no Amor é um ato de
devoção.
Cada sopro do Amor é um sopro divino que os preenche.
O Amor basta-se a si mesmo.
O Amor é a realidade última de qualquer coisa.
A partir do momento em que as coisas tornam-se complicadas, a partir do
momento em que a interrogação surge em vocês, não há mais Amor.
O Amor é evidência.
O Amor é simplicidade, evidência e Luz.

A Luz basta-se a si mesma.
Ela não supõe e não permite qualquer interrogação, qualquer hesitação,
qualquer tergiversação.

O Amor é Unidade, enfim.
A partir do momento em que vocês hesitam entre dois, não há Amor.
O Amor é inclusivo e não excludente.
O Amor engloba a totalidade da criação, a totalidade de seu ser, a totalidade
de suas células, a totalidade de sua vida.

O Amor é suave.
O Amor não se infla de orgulho.
O Amor não falha, jamais; quanto mais ele emana de vocês, mais ele os
preenche.
Se vocês estão fatigados, então, isso não é o Amor.
Em caso algum o Amor fatiga, em caso algum o Amor exaure.

O Amor derrama-se, natural e espontaneamente.
O Amor é um estado.
O Amor não é uma busca, uma vez que vocês são o Amor.
O Amor demanda, simplesmente, que vocês tomem consciência dessa
Verdade.
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Tomar consciência e revelar o Amor: aí está o objetivo de todas as suas
encarnações, desde a criação da encarnação.

Então, a partir do momento em que o caminho pareça-lhes pesado, a partir do
momento em que o caminho pareça-lhes longo, isso não é o Amor, porque o
Amor não é um caminho.
O Amor é a própria Verdade, e está presente a cada instante.

O Amor não é algo que seja preciso despertar, que seja preciso percorrer.
O Amor É.
Ele demanda, para isso, o silêncio completo da complexidade de suas vidas,
o silêncio completo de suas emoções, o silêncio completo de seu mental
agitado que busca, permanentemente, afastá-los do Amor.

O mental é reflexão, o Amor é emissão.
O intelecto é apropriação, o Amor é restituição.
O Amor não pode guardar-se para si.
A partir do momento em que ele explode como uma Verdade essencial, ele
pode apenas irradiar além de vocês e englobar, pouco a pouco, o conjunto da
criação, o conjunto de seres vivos, tanto próximos como distantes de vocês.

O Amor não tem inimigos.
O Amor é a realidade última.
Vocês estão, todos, em face desse Amor, quaisquer que sejam as palavras
que vocês ali coloquem: o medo, o desejo.
Atrás de cada um de seus atos, que é a própria negação do Amor, esconde-
se a falta de Amor.

Estar na vida é, já, um ato de Amor.
Nascer, morrer participa da mesma missão e da mesma evidência que é o
Amor.
Apenas seu mental é que os faz crer o inverso.
Ele os faz buscar, permanentemente, no exterior, algo que está no interior de
si.

Não há Amor no mental.
Não há Amor na emoção.
Compreendam, efetivamente, eu repito, que o Amor não é caminho, mas é
estado.
Quem diz estado diz parada de tudo o que não é o Amor.
Assim que o mental intervém, ele os afasta do Amor.
Assim que a emoção intervém, ela os afasta do Amor, porque o mental, como
a emoção, põe-nos em movimento, em uma direção e põe-nos em um
caminho que não é o Amor.

O Amor, eu repito, é um estado.
No estado de Amor não há mais espaço de questionamento, não há mais
espaço de tergiversação, não há mais espaço para a agitação.
Há, unicamente, espaço para a comunhão.
O Amor é comunhão com o conjunto da energia primeira e última da criação,
o primeiro, o último sopro, reunidos no mesmo tempo.
O Amor contém todos os tempos, estando, por essência, além do tempo.

Então, o Amor é algo que vai mobilizar seus meios, seus recursos, através da
busca.
O Amor é vibração, é eternidade e instantaneidade.
Existem numerosos jogos chamados os Leïlas do Senhor, que permitem
mascarar, camuflar o mental e a emoção, para que o Amor/estado possa
desabrochar, livremente, sem encontrar resistências no interior de seu ser em
manifestação, em encarnação.



Queridos filhos, esses jogos permitiram a alguns de vocês que já participaram
desses jogos (que eu lhes dei quando de minhas diversas intervenções)
aproximar-se desse estado, tocá-lo com o dedo e vivê-lo.
O Amor, também, é total consciência, mas, a partir do momento em que o
Amor revela-se a vocês, a primeira interrogação que nasce é aquela da
apropriação, e é lógico, é um reflexo humano.
Mas, a partir do momento em que o mecanismo de apropriação entra em
ação, ele os afasta do Amor.

O Amor é sua Essência e sua realidade, mas que não pode ser conservada
para si, tal é o paradoxo.
Ele lhe pede, de fato, para ser você mesmo isso, para irradiá-lo e dá-lo.

O Amor não pode restringir-se no interior de uma entidade, qualquer que seja
ela.
É nesse sentido que eu podia dizer, em minha vida: «o que vocês veem não é
eu», porque o que se exprime não é o Mim.
Se eu tivesse desejado fazer ato de identificação com esse Amor,
obviamente, ele teria secado.
Nesse sentido, eu posso, eu podia dizer: «quem fala não sou eu, quem se
exprime, quem dança não sou eu, mas é o Amor em mim, e o Mim apaga-se,
totalmente, diante dessa presença».

O Amor, efetivamente, é presença.
Para estar presente ao Amor é preciso estar ausente a si mesmo, é preciso
abandonar-se, abandonar, obviamente, a personalidade, os jogos do mental e
das emoções, os jogos da posse e da interação entre os seres.

O Amor/estado de ser necessita desse abandono.
Esse abandono é além do que é chamado, em diferentes tradições, o soltar.
Obviamente, o soltar é importante no caminho, mas o Amor é além do soltar.
O Amor é abandono total à realidade de toda criação.

O Amor é o mesmo, desse lado do véu como do outro lado do véu.
O Amor não é separado.
O Amor não separa.
O Amor não divide.
O Amor transcende e unifica, na mesma realidade, a totalidade dos universos.

Viver o Amor é ser, ao mesmo tempo, o Sol, a Luz, os elementos.
O conjunto da criação é o Amor.
Distinguir um criador de uma criatura é, já, fazer ato de divisão e, portanto, sair
do Amor.

O mental humano, que se construiu, progressivamente e à medida das
encarnações é, certamente, o obstáculo maior para a realização dessa última
Verdade do Amor.
Então, os jogos do Senhor são os meios que lhes são dados (e que eu lhes
dei em alguns momentos) para enganar seu mental, para ocupá-lo, de algum
modo, com outra coisa que não essa Verdade essencial que é o Amor.

Do mesmo modo, eu lhes comunicarei, de maneira individual, a bênção do
Amor.
Eu lhes darei, também, algumas ferramentas, que se pode chamar de chaves,
que lhes permitirão tocar, viver o Amor.

O Amor é bênção.
O Amor é respiração.
O Amor, enfim, não é limitado ao coração.
O Amor está presente por toda a parte.



A multiplicidade de manifestações do não Amor reflete apenas a não
revelação dele.

O Amor é inscrito em tudo, ele demanda, portanto, apenas ser revelado,
apenas ser manifestado, apenas ser traduzido em Verdade.
A partir de seu primeiro sopro, vocês estão aqui para realizar essa Verdade.
Ela é tão evidente, que toda a vida passa seu tempo a buscá-la.

Lembrem-se: o Amor é comunhão.
O Amor é fusão.
O Amor é o lugar, o espaço e o momento em que se resolvem todas as
oposições.
Se houvesse, no mesmo momento, sobre esse planeta, ainda que apenas
algumas dezenas de pessoas que realizassem essa Verdade, o véu da
encarnação não teria mais razão de existir.

O Amor pode tudo.
O Amor perdoa tudo.
O Amor transcende tudo.
Nada há que possa curar a Luz do Amor.
Nada há que seja um obstáculo intransponível à Verdade do Amor.
Nada há que seja impossível à realidade do Amor.

Não existe qualquer sofrimento, qualquer doença, qualquer que seja, que
resista à potência do Amor.
O Amor/radiação É.
O Amor/vibração É.
Quando vocês tiverem, enfim, afirmado seu Amor, vocês não poderão mais
nomear-se com tal sobrenome e tal nome, porque vocês não se pertencerão
mais.
Vocês não poderão mais falar de si, dizendo «eu», mas falarão de vocês na
terceira pessoa, porque vocês não se identificarão mais a essa pessoa,
precisamente, mas identificar-se-ão à totalidade da criação.

Vocês falarão, vocês se comunicarão com o conjunto da criação.
Vocês poderão dirigir-se aos peixes, e eles os escutarão.
Vocês poderão falar aos pássaros, e eles lhes responderão.
Vocês poderão chamar a borboleta, como a estrela, elas estarão aí.
Vocês não serão mais limitados por esse corpo de encarnação no qual estão.
Vocês não são esse corpo.
Vocês não são esse ser limitado que creem ser.

Todas as encarnações que vocês vivem decorrem, unicamente, do medo da
falta de Amor.
A partir do momento em que vocês realizam o Amor, a encarnação não tem
mais sentido, o mundo não tem mais sentido, as estrelas não têm mais
sentido e, no entanto, tudo está em seu lugar.

Existe uma distância ínfima entre o que é o Amor e o que não é o Amor.
Basta uma defasagem temporal extremamente limitada, que explica a criação
de mundos que é, ao mesmo tempo, um ato de Amor, que necessita da
tomada de consciência dessa Verdade.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes proponho abrir um espaço de
questionamento sobre o Amor.
Eu voltarei, em seguida, a cada um de vocês, comunicar o impulso inicial do
Amor, e dar-lhes, novamente, como já foi, jogos, jogos que lhes permitirão, a
cada um, entrar na Verdade, entrar na Unidade, entrar no Amor, para
esquecer-se de si mesmos e realizar o Amor.



Então joguemos, se quiserem, o jogo do mental e da emoção, para apaziguar
o medo, para apaziguar a falta, antes de preencher o espaço sagrado que
vocês são da dimensão final de sacralidade, que é a Verdade do Amor.

Bem amados filhos de Luz, queria, portanto, abrir as portas de seu mental e
de sua emoção.
Exprimam o que têm a exprimir, esvaziem-se de seus temores, através da
verbalização consciente deles.
De momento pensem, focalizem sua consciência em seu medo e eu virei,
através da manifestação verbal, saciar sua sede de Amor, porque o medo é
apenas o medo da falta de Amor, eu repito.

Sejam abençoados em suas palavras, e eu os escuto.

Questão: tenho medo de falar diante de um auditório.

Bem amada filha da Luz, dizer, interrogar justifica a apreensão do olhar do
outro.
O outro é o inimigo, o outro é aquele que pode julgar, que pode condenar,
porque o amor que você conheceu era um amor condicional.

Durante a sua vida, durante a sua educação, durante o que fez toda a sua
encarnação, o amor foi colocado e vivido de maneira condicional,
condicionada ao olhar do outro.
Era preciso, portanto, não chocar, era preciso, portanto, não mostrar o medo.
Superar isso está além da comunicação.

Existe um espaço de silêncio, que é um espaço sagrado, no qual se encontra,
no interior, a resposta a essa questão.
É necessário, aí também, fazer calar as crenças e, sobretudo, fazer calar a
impressão de ser julgada pelo olhar do outro, porque, creia, efetivamente,
que, se você vê no olhar do outro o julgamento, é que você mesma porta, em
si mesma, um olhar de julgamento.
Você se considera como indigna de viver o Amor.
Você se considera como imperfeita.
Ora, eu a tranquilizo, nenhuma encarnação é perfeita.

Bem amada filha, eu lhe darei, daqui a pouco, as palavras e os gestos que lhe
permitem ir ao encontro disso e resolver essa oposição aparente.

Questão: eu entendo o que você diz, mas isso me parece inacessível.

Parecer inacessível não quer dizer inacessível.
Aí também, trata-se não de uma crença, mas de uma concepção.

A partir do momento em que você entra na encarnação, você define limites.
Os limites, obviamente, já, corporais.
Os limites, em seguida, da propriedade.
Os limites da afeição.
Os limites, além disso, de seu próprio campo de coerência.
Mas o Amor é sem limites.

Como vocês querem viver o Amor aceitando os limites?
Os limites são aqueles de seu corpo.
Os limites são aqueles de convenções sociais.
Os limites são aqueles que são inerentes à matéria, mas vocês não são isso.
Quando algo parece que isso não é limitado, é apenas uma impressão, não é,
mesmo, uma crença, é algo de muito mais leve.
É preciso superar a aparência.
É preciso superar os limites.



Isso parece inacessível e, no entanto, o que eu vivi, o que alguns seres
humanos viveram na encarnação, todo mundo, sem exceção, pode vivê-lo.

Há apenas distâncias infinitesimais de tempo entre eu e você, querida filha.

Questão: Cristo disse: «amem-se uns aos outros, como eu os amei».
Você acha que essa frase resume o ensinamento dele?

Bem amado filho da Luz, essa frase é um mandamento.
A partir do momento em que se pronuncia «amem-se uns aos outros», isso
quer dizer que aquele que se exprime sabe, pertinentemente, que uns não
são como os outros.
É-lhes demandado, hoje, para realizar bem mais do que isso.
Uns e os outros participam da mesma Verdade, do mesmo Amor.

Enquanto vocês se aplicarem a amar o outro, vocês não o amarão.
Isso é um caminho.
O que lhes é demandado não é estar no caminho, mas estar no despertar.
Se vocês aceitam esse preceito, no entanto, tão belo, vocês farão esforços, e
esses esforços são gerados pelo mental, as emoções.

O coração não tem necessidade de esforços.
O coração é simples, o coração é humilde.
O Amor é simples, ele não tem necessidade de colocar-se a questão de
amar uns e os outros.
Há a fazer e a ser.
Os ensinamentos permitem-lhes pôr-se no caminho.
Vocês não estão em uma época de ensinamentos, vocês estão em uma
época de revelação.
Basta, simplesmente, saber, decidir se querem aceitar a revelação ou se
vocês desejam prosseguir o ensinamento.

Questão: como abrir nosso coração ao Amor?

Tudo é bom para abrir o coração ao Amor: a oração, a devoção, a vida, a
morte, a guerra.
O mais importante é aceitar a ausência de distância entre o Amor e vocês.
Lembrem-se de que são apenas suas construções mentais que os afastam
dessa realidade essencial da realidade do Amor.
Nada mais há, absolutamente.

Se vocês conseguissem fazer calar, totalmente (eu digo, sim, totalmente), a
emoção, o mental, o pensamento, então, o Espírito revelar-se-ia,
instantaneamente, a vocês.
Há seres que passam a vida em oração; há seres que passam a vida em
devoção.
Eles estão no caminho.
Há seres que seguem ensinamentos toda a vida.
Eles chegam, a certo estágio do caminho, a perceber, a sentir o Amor, mas
eles não são, ainda, o Amor.

Hoje, as circunstâncias vibratórias específicas que vocês vivem demanda-
lhes ser o Amor para além dos ensinamentos, para além de qualquer ação.
Vocês não estão no momento da colocação na estrada ou da colocação no
caminho, vocês estão no momento da abertura ao Amor.
Há uma diferença essencial entre seguir um ensinamento, prosseguir um
caminho, dirigir-se para o Amor e a realidade que é parar e abrir-se ao Amor.

O Amor vem para vocês, isso é importante.
O sentido e a direção não são mais os mesmos.



Em um caso, o primeiro, vocês vão a tal sentido e para tal direção portada,
sustentada, guiada pelos ensinamentos de uns e de outros, vocês percorrem
um caminho, vocês avançam.
Hoje, como você disse, querido filho, não é mais questão de avançar, mas de
abrir-se.
E, para abrir-se, é preciso parar, é preciso esquecer-se, é preciso dar-se.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Questão: poderia falar-nos da compaixão?
 
Compadecer, viver a compaixão é pôr-se no lugar do outro, mas é, ainda,
ocupar outro lugar que não o Amor.
Mas, quando vocês estão no estado de ser, de Amor, vocês experimentam a
compaixão.
Vocês podem experimentar a compaixão sem viver o Amor.
A compaixão é, também, um caminho, aquele da devoção, aquele do serviço,
mas isso não é o Amor.

Quem experimenta a compaixão é capaz de viver, no lugar do outro, uma
emoção, uma doença, ou mesmo encarregar-se da doença e do sofrimento
do outro, mas isso significa que vocês são vocês mesmos e que há o outro.
Ainda uma vez, há distância, não há coincidência.

Assim, no estado de Amor, vocês podem viver a compaixão, mas querer viver
a compaixão para aceder ao Amor é um caminho e não uma realização.

Questão: como se exprime essa compaixão?

Pela necessidade imprescritível, irresistível de servir, de ajudar e de amar.
É um início de caminho para a forma de esquecimento de si, mas lembrem-
se de que compadecer com é servir com: é, ainda, por uma distância para
com o objeto com o qual vocês se compadecem.

Questão: como se amar, a si mesmo?

Foi, frequentemente, dito nos ensinamentos, quaisquer que fossem, que
amar o outro começa por amar-se a si mesmo: não pode haver Amor
autêntico para com o outro se não há Amor de si mesmo.
Isso é inteiramente exato.

Como se amar a si mesmo?
Isso necessita, já, de não mais julgar.
Isso necessita, já, de não mais pôr distância entre o que se gostaria ser e o
que se mostra disso.
Isso necessita de uma adequação perfeita não com a personalidade que se
quer mostrar, não com a emoção que se quer mostrar, não com as
construções mentais que se quer definir como si mesmo, mas isso necessita
de um esquecimento total de si.

Amar-se é abandonar-se.
Amar-se é ignorar-se.
Amar-se é estar alinhado com o Amor Divino.
Apenas pode haver realização de Amor de si através do abandono de si.
Apenas pode haver o Amor de si abolindo a distância entre si e o outro, nós
vimos isso, mas, também, através do desaparecimento e da negação do si.

Enquanto você é identificado a você, você é apenas você mesmo e define-
se, você mesmo, por um limite entre você e todo o resto.
A dissolução é uma palavra que, frequentemente, foi empregada na tradição
de que sou originária.



Dissolver-se no Tudo, perder-se no Tudo necessita de uma confiança total no
Tudo.
Isso quer dizer, também, abandono e confiança total na vida.

Enquanto vocês crerem serem seres de obrigação moral, social, profissional,
afetiva, enquanto creem que existam obrigações em face da sociedade, em
face de seus corpos, em face de suas emoções, em face de seu mental,
vocês não poderão realizar o Amor.
Vocês poderão, certamente, aproximar-se dele através de comportamentos,
através de condutas, mas, jamais, vocês o realizarão.
Apenas através do abandono total.

É preciso ousar esse abandono total porque, assim que vocês supõem,
assim que pensam no abandono, o mental intervém, instantaneamente, para
dizer-lhes que isso é impossível, que vocês não podem realizar isso sem pôr
em perigo, mesma, a vida que criaram, vocês mesmos, ou seja, sua
encarnação.
Mas esse é um erro grotesco, ao qual todo mundo crê nesse planeta, porque
o mental é todo poderoso, porque os condicionamentos, as crenças, as
hipocrisias são elementos que parecem manter a coesão de suas vidas,
enquanto eles fazem apenas afastá-los de sua realidade.

Questão: como fazer calar o mental?

O mental pode ser mantido em repouso com a meditação.
É algo que foi ensinado em todos os tempos, em todas as tradições, como
um meio de chegar a amordaçá-lo, de maneira temporária, mas, assim que
vocês saem da meditação, o mental retoma os direitos dele.

Então, há numerosas técnicas que foram dadas, mas são apenas técnicas
que lhes permitem avançar no caminho.
A realização do estado de Amor deve ser considerada como uma graça que
apenas pode sobrevir a partir do momento em que, no espaço de um
instante, vocês entram nessa transcendência, na simultaneidade, na ausência
de distância entre a realidade última do Amor e vocês mesmos.
Isso necessita de um abandono total que vocês devem aceitar e fazer aceitar,
que o Amor é uma realidade.

Mas, assim que vocês pronunciam a palavra Amor, o mental apropria-se dele
e vem fazer dele uma posse.
Lembrem-se: o Amor não se possui, é ele que os possui.

Entrar no Amor é entrar na negação do si e realização do Si.
Isso quer dizer abandonar-se.
Isso se tornou possível pelo sacrifício inicial da entidade chamada Cristo,
prefigurada pela entidade chamada Buda.
O sacrifício final, que é a perda do si, realiza a realidade do Amor.
Não há alternativa.
Vocês não podem descobrir sua dimensão final sem sacrificar-se.

Obviamente, a palavra «sacrifício», também, põe o mental em alerta, porque
ele vai tudo fazer para impedir o sacrifício e demonstrar-lhes, de modo
extremamente lógico, que isso é um erro, que isso não é possível.
Ainda.

Então, não se pode dominar o mental com o mental.
Do mesmo modo, não se pode dominar a emoção com a emoção.
Vocês podem apenas controlá-lo, mas, em momento algum, vocês o farão
desaparecer.
É preciso encontrar meios de jogar com o mental, de jogar com o que vocês



são para viver esse momento, esse momento que é um momento que
desemboca na eternidade, no conjunto de momentos.

Como eu disse, eu darei, a cada um de vocês, novamente, um gesto, uma
frase, uma palavra que lhes permitirá, a título individual, tocar esse estado.

Questão: se se tocou esse estado, é definitivo?

Isso é, eminentemente, função de quem vocês são, e seu sentido do
abandono deve ser total.
Trata-se de um estado de graça que é sentido e vivido a cada sopro.

Imaginem o momento o mais feliz, o mais íntimo, o mais intenso que vocês
tenham vivido nessa encarnação, e vocês terão o pálido reflexo do que é a
realidade do Amor.
Lembrem-se, recordem-se do momento o mais intenso de sua encarnação,
quer ele seja em face de uma emoção gerada por uma paisagem, por um ato
carnal, qualquer que seja, e vocês terão o pálido reflexo da realidade do
Amor.

Eu os ajudo por minha radiação, por minha radiância a tocar esse instante,
coisa que faremos antes do fim de minha intervenção.

Questão: o Amor é Presença e, unicamente, Presença?

O Amor é Amor.
Mas, efetivamente, ele é Presença, ele é atenção consciente, ele é
consciência e Presença.
Ele é irradiação, ele é estado.
É um estado que eu qualifiquei, em minha vida, de divino, porque não há outro
qualificativo, com as palavras humanas, que permita exprimir isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados filhos, vou pedir a cada um de vocês vir sentar-se em face de
minha Presença.
Uma vez que um de vocês esteja sentado, tenho necessidade de ouvir seu
sobrenome, seu nome, para banhá-lo em minha radiância e comunicar-lhe o
que lhe é próprio.

Bem amados filhos da Luz, antes de deixá-los, de maneira temporária, eu lhes
peço para reproduzir o gesto que eu lhes dei, em silêncio, para aportar-lhes a
minha bênção, o meu Amor, a minha radiância e dizer-lhes até muito em
breve.
Sejam todos abençoados.
Eu os amo.
Até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Bem amados filhos do Amor e da Luz, eu lhes aporto todo o meu Amor.
Eu sou MA ANANDA MOYI.

Ontem, eu lhes dei os jogos e os gestos que lhes correspondem como
indivíduo, para tentar aproximá-los e tocar o instante da Unidade, a Unidade
da presença de sua Verdade.
Hoje, gostaria de conduzi-los, em dois tempos, à magia do Amor.

O Amor é algo que é voltado para si e voltado, do mesmo modo, para o outro,
qualquer que seja esse outro.
Vocês serão levados a experimentar, a viver, no olhar do outro, essa
dimensão do Amor.
Além das ferramentas com as quais vocês trabalham, que são os cristais,
além dos gestos que eu lhes dei, além da radiação do Anjo, vocês vão
praticar o Amor, o jogo do Amor, em minha vida chamado o jogo do Senhor.

Em que o ser humano é o Amor?
Obviamente, em seu coração, em sua Luz, em sua Verdade.
Mas onde transparece mais o Amor é no olhar.

Antes mesmo de entrar na ação, na compaixão, no gesto e no serviço, o olhar
diz tudo.
Ele diz o Amor, ele diz o ódio, ele diz a compaixão.
É esse jogo que vocês vão praticar, em alguns instantes.
(Ndr: referência a exercícios propostos aos estagiários).
Mas, antes disso, vamos jogar os jogos de palavras em relação com o Amor.

Falar do Amor é uma coisa, praticar o Amor é outra coisa, entretanto, os
conceitos e as palavras do Amor são, também, elementos que podem, de
algum modo, enganar o mental e atraí-los, aproximá-los do centro de seu ser,
aí, onde se manifesta o Amor.

Então, vamos abrir, de maneira temporária, um espaço de questionamentos
sobre o Amor.

Bem amados filhos do Amor e da Luz, eu espero suas questões, suas
interrogações sobre o Amor.
Isso nos dará a ocasião, intelectualmente, verbalmente, de jogar o jogo do
Amor, antes de entrar na radiação do Amor, um pouco como o Anjo mostrou-
lhes, mas em sua dimensão humana, porque o Amor existe, é claro, na
terceira dimensão, na dimensão encarnada.

Vocês estão, aliás, aqui, para realizá-lo sobre a Terra, mas o Amor não tem
sua Fonte na terceira dimensão.
A Fonte do Amor situa-se no mais profundo de seu ser, mas, também, no
mais profundo dos Céus e da Terra, mas é preciso revelá-lo, é preciso pô-lo
em evidência, é preciso vivê-lo, é preciso, dele, impregnar-se.

Existem numerosos métodos, numerosas técnicas que visam fazer nascer,
fazer eclodir esse Amor, manifestá-lo e vivê-lo.
Eu lhes disse, também, que o Amor é vibração.
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Eu lhes disse, também, que o Amor é vibração.
O Amor apresenta certo número de virtudes.
Eu lhes assinalarei a adequação entre o Amor, a Luz e a vibração e atrairei
sua atenção ao fato de que todo ser vivo é a manifestação encarnada do
Amor.

O Amor é, também, doação, o Amor é, também, partilha, é a isso que eu os
convido, nessa tarde, em seu lugar.

Amor, que eu gostaria de partilhar com vocês, mas que, em um segundo
tempo, vocês partilharão entre si.
Essa prática do Amor portado ao outro, além dos sexos, além das idades,
além de coisas comuns a partilhar na encarnação, é algo que é uma oferenda
que lhes permitirá viver as etapas ulteriores que eu lhes proporei.

De fato, como alguns seres disseram-lhes, o Amor é, primeiro, uma revelação
a Si.
Em seguida, o Amor deve irradiar o mundo.
O Amor deve ir nos dois sentidos: trata-se de um vai e de um vem.
É a isso que eu os convido, mas, primeiro, permaneçamos nos jogos de
palavras sobre o Amor.
Então, bem amados filhos, eu lhes dou a palavra.
Exprimam, em suas palavras, o Amor.

Questão: para mim, o Amor é uma expressão do ser, no sentido divino.

Essa é uma afirmação correta, querido filho.
A expressão verdadeira do ser é Amor.
A expressão do ser autêntico, não travestido pelo ego, pelos desejos, pela
emoção, os impulsos, as paixões é Amor.
A expressão desprovida de julgamento do outro, desapegada do olhar
portado pelo outro, exprimida sem intenção outra que não amar é Amor.

Questão: o Amor deveria permitir-nos irradiar a alegria.
Ora, não há muita alegria no mundo.

O mundo vive as dores do parto.
Vocês estão no fim de uma idade sombria, chamada, na tradição Vedântica,
oKali Yuga, o fim da idade escura, mas é no mais profundo dessa idade
escura que se deve encontrar e germinar o Amor.
É nessas condições as mais difíceis, na escuridão a mais sombria que se
elabora a alquimia do Amor.
Isso é, ao mesmo tempo, um desafio, mas uma realidade.

O Amor deve observar-se ele mesmo, porque se trata, efetivamente, da
busca da encarnação, distanciar-se e separar-se, ele mesmo, do que não é o
Amor, ou seja, do mundo, de seus combates, de seus conflitos, de suas
perversões.
É apenas sendo encontrado nessas condições laboriosas, difíceis, que ele
pode estabilizar-se e eclodir e crescer em beleza, em harmonia e em
felicidade.

A alegria não é desse mundo, a encarnação não é alegria.
A encarnação pode ser prazeres, experiências, mas, em momento algum, ela
desemboca na alegria.
A alegria é um ato de Amor consigo mesmo, de felicidade interior e, no
entanto, é nessa ausência de Amor, manifestada na encarnação pela maioria
dos seres humanos, que se deve encontrar o Amor.
É nesses espaços de solidão, nesse espaço em que tudo é distância que
cabe a vocês fazer nascer o Amor que está em vocês.



Questão: pode-se dizer que o Amor humano é como um grau do Amor
inicial?

Não se trata de grau, de hierarquização do Amor.
O Amor é Um.
O que vocês vivem e chamam amor da família, de seu trabalho, de coisas
bem feitas, de seu país, de uma árvore, de uma flor são apenas reflexos.
Certamente, pode haver muito amor – no sentido humano – na observação de
uma flor ou no olhar de um ser amado.
Mas esse amor é uma apropriação.

Eu espero que vocês vivam, no que eu vou pedir para fazer nesses jogos do
Amor, daqui a pouco, que vocês compreendam e vivam a diferença entre o
amor, tal como se pode vivê-lo em uma família, do Amor que vocês chamam
incondicional que, de minha parte, eu teria tendência a chamar de Amor,
simplesmente, porque esse Amor, simplesmente, é o único Amor.
As outras palavras chamadas amor são apenas graus diversos de posse, de
prazer, de compensação, mas não são Amor.

O estado de ser no Amor é um estado de alegria indescritível.
Essa alegria indescritível que vocês chamam o Samadhi, é isso o que vocês
vivem quando amam um filho?
É isso o que vocês vivem quando amam uma peça de música?
É isso que vocês vivem olhando uma flor?
Além disso, o Amor derrama-se, naturalmente, sem intenção, sem ação.
Eu lembro que é um estado do ser, um estado do ser sublime, que
transcende os limites da encarnação para desembocar na
transdimensionalidade do ser.

Então, o que vocês chamam de amor manifestado através da afeição,
manifestado através do prazer não é o Amor.

Questão: o Amor que flui da fonte, se se procura «distribuí-lo», o Amor
não existe mais?

Convém respeitar uma lógica.
Essa lógica é encontrar o Amor em si.
A partir do momento em que vocês não encontraram o Amor em si e
distribuem o Amor, ele é, sempre, manchado.
Certamente, a devoção, o Bakti Yoga é um dos modos de chegar ao Amor
após uma vida chamada de «serviço».
A oração, a meditação, a retirada do mundo são, também, vias para o Amor.
Mas lembrem-se de que, hoje, o Amor está aí, ele bate à porta, ele pede para
entrar.

Vocês apenas podem aproximar-se do Amor através do serviço, através da
doação de si, porque essa doação de si, se é concebida como algo que
devam fazer para encontrar o Amor, não permitirá, jamais, ao Amor eclodir.
Em contrapartida, uma vez que vocês tenham encontrado o Amor, a Fonte,
naquele momento e, espontaneamente, vocês se orientam para o serviço.
Não há esforço de vontade, esforço intelectual, isso é uma evidência, isso flui
da Fonte.
Mas isso necessita, obviamente, de encontrar a Fonte, anteriormente.

Eu lhes proporei, na segunda parte, além da troca de palavras, jogos ou
exercícios simples, se quiserem, em toda transparência, que lhes permitirão,
gradual ou espontaneamente, encontrar isso.

Questão: o estado de Amor não seria, de fato, um estado de Unidade?



O Amor é Unidade.
O Amor é Verdade.
Vocês não podem manifestar o Amor se não estão em Unidade, se não estão
alinhados, se não estão centrados.

O Amor é um estado permanente.
O Amor pode estar ligado, de uma maneira ou de outra, a algo e, naquele
momento, isso não é mais o Amor.
O Amor que flui da Fonte, o Amor Unidade, o Amor Verdade é como uma
fonte sem fim, que jorraria de vocês para inundar o conjunto da criação.

Encontrar a Unidade, encontrar sua Fonte é ser capaz de fazer o Amor a si
mesmo, dar-se o Amor a si mesmo.
Isso necessita de superar a dualidade.
Isso necessita de superar as oposições.
Isso necessita de superar as convenções e as regras fixadas por vocês
mesmos e pelos outros.
Isso se encontra no espaço sagrado interior.

Questão: o Amor é a Luz manifestada?

O Amor é Luz.
A Luz manifestada é, necessariamente, Amor.
Eu não falo da Luz física.
É feita, aqui, referência à irradiação do Amor.
A irradiação do Amor é uma Luz.
Essa Luz não queima, jamais, ela aquece aqueles que a aceitam, é claro,
porque o Amor, para aqueles que o recusam, pode ser uma arma de dois
gumes.

O Amor não é inocente.
O Amor é a energia principial e original dos mundos.
O Amor é assimilável a essa irradiação contínua e permanente que sai do ser,
uma vez que ele esteja realizado.

Questão: como realizar esse Amor?

Pelo silêncio interior.
Pelo fato não de controlar, mas pelo fato de abandonar-se.
Isso é extremamente fácil no período em que vocês vivem.

Esforços consideráveis necessitavam, anteriormente, de várias vidas para
conseguir transpor essa porta, mas, hoje, vocês têm uma chance.
Vocês vivem em um mundo no qual a Luz derrama-se para vocês.
Basta acolhê-la, deixá-la irradiar.

Simplesmente, como eu disse, as construções mentais, afetivas, sociais, as
diversas construções que vocês empilharam impedem o Amor de eclodir.
Mas o Amor vem para vocês.
Isso é profundamente diferente do que nos tempos passados, quando era
preciso fazer o esforço de ir para o Amor.
O movimento é diferente.
O sentido do movimento é diferente.

Questão: o Amor é Luz e o Amor é alegria.
Como isso se articula?

A alegria é o Amor.
A Luz é o Amor.
A alegria é Luz, ela irradia o ser que a manifesta.



Essas palavras são, como vocês dizem?..., sinônimas e complementos.

Atingir a alegria é atingir o Amor.
Atingir a Luz é atingir a alegria.
Vocês não podem estar na Luz e estar sem alegria.
Vocês não podem estar no Amor e estar sem Luz.

A partir do momento em que a Fonte é encontrada, a alegria derrama-se e a
Luz derrama-se.

Questão: se se faz do Amor um objeto, busca-se manipular esse
objeto.

A partir do momento em que vocês consideram o Amor como um objeto, isso
é uma posse.

Questão: sendo oriundo da Fonte do Amor, por que estamos
separados dela?

Porque vocês tinham uma missão.
Essa missão era a de preencher de Amor a matéria, era a de espiritualizar, de
tornar vivo algo que não estava, inteiramente, e, portanto, iluminar a criação
dessa dimensão na Luz do Amor.
Não há melhor condição para o nascimento e o desabrochar do Amor do que
as condições que vocês vivem, atualmente, e que, no entanto, parecem-lhes
tão difíceis, tão afastadas, tão separadas da realidade da qualidade do Amor.

Questão: o Amor é uma expressão da Fonte Universal.
Sabendo que temos, todos, uma centelha dessa Fonte Universal em
nós, como fazer crescer essa centelha?

Ela não tem que crescer.
Quem diz «crescer» diz cultura, diz processo gradual.

O Amor é um estado de graça que sobrevém, a um dado momento.
Ele deve germinar e, assim que germina, ele eclodiu e já é realizado.
O Amor não é um processo gradual.
Vocês não irão, gradualmente, para o Amor.
O Amor é um fenômeno brutal, que transcende, totalmente, os limites do ser,
no momento em que ele se revela.

Assim que nasce, ele é, imediatamente, adulto.
Não há gradação nesse Amor.
Ele é ou não é.
Não há cultura, não há fenômeno progressivo.
Há um antes e um depois do estado de Amor.

A partir do momento em que vocês encontram o Amor em si, a matéria que
os constitui e aquela que se aproxima de vocês transcendem-se, elas
mesmas.
A matéria deve espiritualizar-se e ela apenas espiritualiza-se graças ao Amor,
graças à Luz e graças à vibração.
Encontrar o Amor, fazer jorrar o Amor é transcender-se si mesmo.
Transcendendo-se si mesmo, a transcendência da matéria torna-se possível.

Questão: aproxima-se do fim dessa missão?

Todo mundo ali chegará.
A Luz e o Amor têm todo o tempo.
Os ciclos repetem-se, indefinidamente.



A linearidade do tempo no qual vocês vivem, para além da encarnação, não
existe.
O que é reportado para amanhã ou para outro ciclo é sem importância.
A finalidade de toda encarnação é a Luz e o Amor.
Então, sim, não há, jamais, derrota, há apenas atrasos e falhas que se
transformam, sempre, no fim desse ciclo ou em outros ciclos, pela revelação
do Amor.

Questão: a transcendência da matéria de nosso corpo é o que se
chama a transfiguração?

Sim.
O Amor transfigura tudo.
O Amor muda tudo.
O Amor é tudo.
O Amor está por toda a parte.
Só o olhar do homem desviado do Amor não vê, com seu espaço limitado,
que um ato de não Amor reserva, nele, o potencial de Amor.
É nisso que inúmeros seres disseram para jamais julgar, porque o que pode
parecer, com um olhar não Amor, como um ato abjeto e profundamente
injusto, transformar-se-á, sempre, a um dado momento, em um caminho de
Amor.
Isso não sofre qualquer exceção.

Simplesmente, a escala de tempo, trazida à sua encarnação, aparece como
impossível e é, de fato, possível em vários ciclos.
A ausência de julgamento é, também, uma chave essencial para chegar à
Unidade.
O julgamento participa do intelecto, participa de um olhar portado, que atribui
um valor a um evento, um ato ou uma pessoa.

A partir do momento em que vocês atribuem um valor, vocês saem da
Unidade.
Isso é difícil a aceitar, mas há, exatamente, o mesmo valor em um crime
quanto no Amor.
Simplesmente, a escala de tempo não é a mesma.
O crime vai tomar éons e éons, ciclos e ciclos, antes de transformar-se em
Unidade e em Amor.

Os diferentes Mestres que se encarnaram sobre este planeta, quer eles
sejam avatares ou seres realizados em curso de encarnação, estão aí para
lembrá-los disso.
E, a partir do momento em que vocês portam um julgamento sobre um ato,
qualquer que seja o evento ou a pessoa sobre a qual seu olhar porta-se,
vocês saem da Unidade e afastam-se do Amor.

O não julgamento é fazer ato de não violência, porque o julgamento é
violência.
E não são vocês, seres de Amor e de Luz, que julgam, mas, efetivamente,
seu mental, unicamente ele.
Porque, mesmo seu afetivo, mesmo suas emoções são controlados, de
maneira inconsciente, por seu mental, mental que escapa de sua consciência,
que age por ele mesmo, para a divisão e a separação.

Questão: como fazer saltar a fechadura do mental?

Os preceitos disso são simples, eles foram enunciados em todas as
tradições, por todos os seres realizados: não julguem.

Aquele a quem vocês nomearam Cristo disse: «para nada serve querer tirar o



cisco do olho de seu vizinho se você não vê a trava que está em você».
Portar um julgamento, afirmar uma Verdade é um ato de separação e não um
ato de Unidade.
Aí está, já, algo que é preciso praticar, ao nível de sua consciência, para não
mais exercer.

A partir do momento em que há julgamento de valor que é, certamente,
indispensável em alguns comportamentos de sua vida, se vocês continuam a
adotar isso no mundo espiritual e nas práticas espirituais, quaisquer que
sejam, vocês entram na dicotomia, entram na dualidade.
Isso é o primeiro elemento.

O segundo elemento é aprender a controlar sua palavra, aprender o silêncio,
aprender a não exprimir outra coisa que não o Amor.
Isso fará parte de alguns de seus exercícios, quando de seus dias.
Não julgar, não abusar da palavra são, já, dois preceitos importantes.
Saibam que cada palavra que vocês pronunciam, que porte uma coloração de
valor ou de julgamento, afasta-os em cem passos do Amor.
Enquanto uma meditação aproxima-os um passo do Amor.

As palavras são os inimigos do Amor.
O Amor não tem necessidade de palavras, ele se lê no olhar, antes de ler-se,
mesmo, nos atos e nas condutas.

Questão: por que se deve por o Amor na matéria, se a matéria é uma
condensação do Amor?

A matéria foi criada por uma exteriorização do Amor, isso é exato.
Vocês devem transcender a matéria, o que não quer dizer pôr o Amor que já
está ali.
Isso quer dizer, simplesmente, revelá-lo, e vocês apenas podem revelá-lo
através de seu olhar e de seu estado de ser.
É isso a espiritualização da matéria.

Tudo, absolutamente tudo, na criação, é Amor, em graus diversos de
revelação.
Mas vocês, como seres humanos, têm um lugar privilegiado, que é aquele de
ser um intermediário e de ser, também, um catalisador.
Quer dizer que, graças a vocês e por vocês que deve revelar-se esse Amor
da matéria.

Vocês podem muito bem ter um veículo cujo tanque está cheio de gasolina.
Obviamente, se ninguém gira a chave e aciona o motor de arranque, esse
automóvel não avança.
É a mesma coisa para a matéria.
Vocês devem pôr na estrada, por seu próprio despertar ao Amor, a realidade
do Amor da matéria.

A matéria, tal como vocês a conhecem, na qual deve nascer o Amor humano,
é uma projeção do mental e do pensamento do Pai e nada mais.
Vocês semearam, por suas vidas e suas encarnações, nesse mental divino, a
aparência e o corpo que apresentam hoje.
Vocês fizeram isso pelo sentido da missão e sentido do sacrifício.
Esse corpo é ilusório.
Só é eterna a coisa que vocês não veem e que está em seu interior.
É isso que deve emergir de sua própria matéria e revelar-se.

Questão: é desejável, para isso, recorrer aos seres de Luz de outros
planos, por orações ou, mesmo, rituais?



A Luz está entre vocês.
Ela se dirige para vocês já há numerosos anos.
Então, por que chamar algo que já está aí?
Vocês devem chamar-se a si mesmos.
Vocês devem amar-se a si mesmos, mesmo se os acompanhantes diversos
e variados estejam aí para facilitar o movimento.

Obviamente, nós podemos ser um afluxo de Luz suplementar, mas se, hoje,
vocês pusessem um ser humano que não está pronto ou que não tem
vontade diante da Luz, ele nada veria.
Então, o trabalho essencial é um trabalho interior.
A oração, a devoção é um estado permanente, a partir do momento em que
vocês tenham encontrado o Amor, mas o Amor não pode desencadear-se do
exterior.

A germinação pertence apenas a vocês mesmos, mesmo se as ajudas, as
Luzes exteriores venham confortá-los na existência dela.
Vocês podem experimentar o Amor de Cristo, o Amor de uma presença
divina, vivê-lo, realmente, junto de um ser realizado, de um ser de Luz sem
tornar-se, contudo, um ser realizado.
Isso faz parte da experiência.
A reminiscência da experiência deve ser realizada no interior de si, para criar
uma alquimia que permitirá a explosão do Amor.

Eu repito que o Amor não é um processo gradual.
A compreensão, sim, porque a compreensão do Amor chega a convencer, na
finalidade, o mental separado e dividido, de que há apenas uma única
solução, que é o Amor.
Entretanto, mesmo tendo feito a escolha do Amor, isso termina em um beco
sem saída, como vocês dizem, porque, mesmo tendo percebido que a
solução está aí, não é, por isso, que a solução ecloda e exploda.

A compreensão intelectual, a compreensão mental, a compreensão
emocional, a própria vivência do Amor de Cristo para si jamais conferiu o
despertar ao Amor.
Aquilo de que eu falo não é a compreensão intelectual do Amor, não é a
aceitação da realidade última do Amor.
Aquilo de que falo é a realidade da vivência do Amor, o que é,
fundamentalmente, outra coisa.

Questão: o despertar do Amor pode fazer-se pela descida do Espírito
Santo?

Sim.
O Espírito Santo é Amor.
Acolher o Espírito Santo confere a iniciação, a transfiguração.
Isso lhes permite viver o Amor em um estágio que corresponde à iluminação
do mental.
Mas, eu repito, isso, para ser vivido e irradiado integralmente, deve ser
ancorado ao nível do centro da Fonte, ao nível do coração.

Lembrem-se de que o Amor, aquele de que eu falo, é um estado de ser, é
um estado de radiância extrema, de vibração acelerada que os põe em
estado orgástico permanente, em estado de gozo total e permanente.
O que alguns chamam, em sua tradição Ocidental, fazer o Amor no sentido
carnal propicia, o tempo de um relâmpago, esse gozo, mas este, por
Essência, não pode durar.
Ele dura, unicamente, a partir do momento em que se junta ao coração.

Questão: aqueles que já atingiram a quinta dimensão estão nesse



estado orgástico permanente?

Vocês não estão, absolutamente, estabilizados, de momento, no que
chamam a quinta dimensão.
Se esse fosse o caso, vocês não poderiam nem trabalhar, nem falar, nem
mover-se, nem comer.
Vocês estariam em um estado de Samadhi permanente.
Vocês estariam centrados nesse estado de contentamento e de felicidade.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Aí está, bem amados filhos da Luz, o que eu tinha vontade de partilhar com
vocês quanto ao Amor.
Eu lhes aporto toda a minha bênção de mãe, todo o meu Amor, e eu lhes dito
até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Filhos bem amados, eu lhes apresento a minha bênção.
Eu venho prosseguir nossas trocas.

Passar da dualidade à Unidade é o objetivo de toda vida.
A dualidade é problema.
A Unidade é solução.
Superar a dualidade é superar o problema ou os problemas, é passar à
Unidade.

Na Unidade não há tomada para os problemas.
Na Unidade não pode existir, mesmo na encarnação, problema que não tenha
solução, porque a própria Unidade é fonte de solução.
A Unidade é uma muralha contra os problemas.
Na Unidade, nada pode afetar seu corpo, seu mental, suas emoções.
Suas estruturas todas, inteiras, estão voltadas para o Divino, para a Luz que
está em vocês.

Não pode haver zonas de Sombra e zonas de problemas.
O mundo no qual vocês vivem passa seu tempo a encontrar soluções para
problemas que não são a solução.
Um problema é rapidamente substituído por outro, e assim vai em suas vidas,
enquanto vocês não tiverem realizado a Unidade que vocês são.

A Unidade é o Amor reencontrado.
A Unidade é a alegria interior.
Essa alegria interior não se deixa corromper por qualquer elemento exterior,
qualquer que seja.
Todo ser humano, a partir do momento em que entra na encarnação, desposa
a dualidade e, portanto, desposa os problemas.
Então, de acordo com os seus carmas, de acordo com as ações que vocês
produzem, os problemas são mais ou menos importantes.
Alguns vão afetá-los durante toda a sua vida, eles são chamados, então,
recorrentes.
Outros problemas requerem uma reflexão e obrigam-nos a refletir para
encontrar uma solução, mas, nesse caso, qualquer que seja seu nível de
reflexão, um problema é rapidamente substituído por outro problema.

De fato, a dualidade é problema.
A encarnação é problema.
Toda alma humana, quer ela o aceite ou não, é encarnada para encontrar uma
solução.
A solução é, ao mesmo tempo, realização e porta de saída, ao mesmo tempo
permanecendo na encarnação.
A tradição vedântica chamou-a o despertar, outros, chamam-na a iluminação.
Entretanto, enquanto os problemas afetam-nos, vocês não encontraram a
Unidade.

Viver na Unidade é viver sem problemas.
Viver na alegria e no Amor não deixa qualquer lugar para a emergência de um
problema, qualquer que seja.

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


Em resumo e em conclusão, todos os problemas são apenas a ausência de
Unidade, quaisquer que sejam, tanto ao nível de seu corpo como de suas
emoções, como de seu mental.
O problema requer uma solução, a solução existe no mundo dual, é claro,
senão, todas as doenças seriam mortais, senão, todos os problemas
perdurariam.

Mas, de problema em problema, vocês não resolvem a solução final, porque
a solução final pertence a outro estado de dimensão, a outro estado de vida,
ao qual vocês não têm acesso enquanto não realizam seu pleno potencial de
divindade: despertar, iluminação, pouco importam as palavras que vocês
empreguem.

Quando vocês começam a aproximar-se desse estado de despertar, de
iluminação, vocês começam a perceber, a sentir vibrações, modificações de
seu estado de consciência, modificações de seu humor.
Seu modo de proceder muda em face dos problemas e dos desafios que
lhes coloca a vida.

A partir do momento em que vocês estão no caminho para o despertar, é
preciso prestar muita atenção para não procurar solução no próprio nível em
que nasceu o problema.
A solução não deve nascer de sua reflexão, de seu mental, quando vocês
estão no caminho para o despertar.
A solução deve vir de uma oração interior.
A solução não deve ser linear, ela deve vir em vocês, ou das profundezas, o
que dá no mesmo.

Tocando a alegria do despertar, não pode haver persistência de problemas.
Todos os problemas, assim que eles aparecem, são resolvidos pela potência
do Amor e de sua própria irradiação.

Por vezes, alguns problemas estão aí, também, para levá-los para as portas
do despertar.
Seu trabalho da dualidade à unidade existe desde que o mundo é mundo em
encarnação, mas existem períodos privilegiados, nos quais a solução está
muito próxima.
Vocês estão nesse período restrito, chamado, segundo alguns, «fim de
ciclo», como eu o chamei, ontem, fim do Kali Yuga.

A solução bate à sua porta e, no entanto, vocês não a veem, porque
continuam a servir-se de ferramentas ultrapassadas, que são seu mental e
sua reflexão.

Ora, lembrem-se de que o mental não lhes dará, jamais, a solução.
É o que ele os faz crer, muito habilmente, aliás.
E sua formação intelectual, educacional condiciona, em vocês, o reflexo do
apelo ao intelecto para resolver um problema, qualquer que seja.
Eu não falo, obviamente, de problemas ligados às leis da matéria.
Para parar a água, é preciso fechar a torneira, isso parece lógico.
Não é o mesmo em seu sistema que vive como em todos os sistemas vivos.

Os condicionamentos visam fazê-los servir-se, exclusivamente, da ferramenta
mental para resolver as problemáticas.
Isso começa muito jovem, e prossegue durante toda a sua vida, fazendo-os
perder o sentido e o fio de seu despertar.

Então, se quiserem, vou propor-lhes, nesta tarde, dar-lhes os elementos que
os aproximarão da solução, ou seja, que os aproximarão do despertar.



Todo ser humano em encarnação vive e experimenta problemas em
diferentes setores de sua vida.
Esses problemas existem para conduzi-los para o despertar, mas, eu repito,
os condicionamentos vividos impedem-nos, pela intervenção de seu mental e
de suas emoções, de aceder ao despertar.

Dito em outros termos, eu diria que todo problema é uma bênção, porque ele
os obriga a soltar certo número de crenças e, quando vocês não encontram
solução, ele os obriga, também, a ir mais longe.

Então, nesse percurso da dualidade à Unidade (que, eu os lembro, quando da
abertura do coração, provoca uma transformação imediata, além do tempo,
além do próprio espaço de seu corpo), entretanto, existem técnicas que
vocês aplicam com suas diferentes ferramentas, que vocês têm à disposição,
também, para aproximá-los de seu coração.

Hoje, meus filhos bem amados, eu lhes proponho dar um passo para mim e,
portanto, um passo para vocês.

Então, não tenham medo, exponham, claramente, seu problema, para que eu
lhes dê o elemento de solução que os aproximará da situação do despertar.

Alguns Espíritos de Luz, que não conhecem a encarnação e a informação de
codificação de suas vidas, são capazes de dar soluções muito
surpreendentes.
É assim das rodas nas rodas, também chamadas, em algumas tradições, o
Santo dos Santos ou, ainda, os Hayoth Ha Kodesh, que são as inteligências
criadoras e que, através de comportamentos simples, são capazes de
aproximá-los do estado interior do despertar.

Eu repito: lembrem-se de que não pode haver despertar com o mental
presente, não pode haver despertar com a emoção presente.
Não pode haver despertar com um problema presente.
Os problemas devem ser iluminados, além da inteligência, pela Luz.

Então, ousem enunciar seu problema, e eu me proponho dar-lhes o caminho
para a solução.

Antes de começar a expor seus problemas, quero assegurar-me de que
vocês compreenderam, perfeitamente, o discurso que eu acabo de fazer-
lhes.
Certamente, eu emprego palavras, mas essas palavras são destinadas a
tocar seu coração e não sua lógica, e são destinadas a favorecer a vibração
de seu ser interior.

Então, primeiramente, vocês têm interrogações em relação ao que eu acabo
de dizer?

Questão: eu tenho a impressão de que, antes de nascermos, nós
estávamos na Unidade e, desde nosso nascimento e da tomada de
consciência do exterior, vivemos na dualidade.

Isso é total Verdade, meu filho bem amado.
O exterior chama à manifestação, e ele os afasta de seu interior, qualquer que
seja.
As grandes tradições insistem no fato de que vocês buscam, no exterior, o
que vocês têm no interior.
A solução, também, encontra-se no interior, obviamente.
Não há alternativa.
Toda busca, qualquer que seja, aproxima-os da Unidade, mas não os põe na
Unidade.



Isso é impossível.

Questão: pode-se dizer que, antes de nascermos, nós estávamos na
morada do Pai, e que tentamos ali voltar a entrar, mas em consciência?

Esse é o próprio objetivo da encarnação nesses mundos de terceira
dimensão: é exteriorizar-se, si mesmo, na matéria, para reencontrar a Unidade
através da matéria.

Vocês são missionados, mas a única missão que vocês têm, todos, eu digo,
efetivamente, todos, é reencontrar a Luz.
Não há missão exterior.

Crer que vocês são missionados para ajudar aos outros, que são
missionados para transmitir alguns ensinamentos é um erro.
A única missão que vocês têm é a de encontrarem-se, a si mesmos.

Questão: nesse mundo tudo é, portanto, dualidade?

Sim.
E esse problema é sem fim.
Ele põe em competição a luta para a própria sobrevida.
Ele põe em competição uns e os outros, no grupo e fora do grupo.
Ele põe em competição os elementos da natureza.
Ele põe em competição absolutamente tudo.

Ora, o Amor não é uma competição.
A competição é um problema.
Alguns, mesmo, divertem-se com a competição, porque eles são vencedores
um dia, e o mental os faz crer que serão vencedores sempre.
Isso é falso, evidentemente.

Questão: só a Luz pode dominar esse mental?

O mental não pode ser dominado pelo mental, o mental não pode ser
dominado pela consciência inferior, o mental não pode ser dominado pelas
emoções.
A mestria do mental começa a encontrar-se pelo silêncio interior e o silêncio
exterior, é claro.
É nisso que as meditações foram ensinadas em numerosas tradições: para
fazer calar o mental.

Se vocês conseguissem fazer calar o mental, ainda que apenas um
bilionésimo de seu tempo terrestre, então, a Luz surgiria no interior de vocês.
O que quer dizer, implicitamente, que, mesmo se vocês tenham o hábito de
meditar e consigam fazer silêncio, esse silêncio não é completo, senão,
vocês chegariam à iluminação, imediatamente.

Questão: esse silêncio é completo durante o período de sono?

Não, são outros corpos e outras funções que se põem em movimento, senão,
as iluminações sobreviriam no sono.
Ora, jamais existiu alguém que tenha vivido uma iluminação completa em seu
sono.
A iluminação é um ato da consciência pura chamada, na tradição vedântica,
«satshitananda».
Satshitananda é a morada de felicidade suprema, o momento em que a
consciência inunda o consciente, para além do mental, e propicia uma
felicidade para além da alegria.
É o primeiro momento da iluminação, que corresponde à abertura do coração



e do consciente à consciência total.

Questão: a oração do coração pode levar-nos a esse estado?

A oração do coração é uma devoção.
Ela os aproxima da iluminação, mas não pode, em caso algum, conferir a
iluminação.
Mesmo ela deve calar-se, para propiciar a iluminação.
Em contrapartida, uma vez a iluminação encontrada, naquele momento, sim, a
oração do coração torna-se perpétua, mas não antes.

Questão: as pequenas iluminações que vivemos na vida participam da
grande iluminação?

O que é uma pequena iluminação?
Eu conheço apenas uma única iluminação, aquela que ativa, totalmente, e
libera, totalmente, o coração da prisão do corpo e da prisão da terceira
dimensão, ao mesmo tempo permanecendo na encarnação.
As outras, absolutamente, não são iluminações, são prazeres, o que não é a
mesma coisa.

Existe apenas uma única iluminação.
As pequenas iluminações, assim como você as chama, meu filho, não podem
corresponder a uma iluminação.
São apenas vislumbres da porta do que há do outro lado, mas, em caso
nenhum, isso abre a porta.
Isso dá o desejo e a vontade de ir para, mas não propicia o despertar.

O despertar requer um trabalho e uma atenção consciente de cada instante.
Existem trabalhos energéticos, como vocês fazem, que lhes permitem
aproximar-se do despertar, que vão abrir seus chacras, que vão permitir-lhes
abrir, mesmo, esse corpo de Luz tão desejado.
Isso os aproxima da Fonte, é claro.
Isso lhes confere um estado de alteridade, profundamente diferente do
comum dos mortais, mas isso, ainda, não é o despertar.

Questão: algumas práticas podem levar à iluminação, como aquelas
dos Dervixes Rodopiantes, por exemplo?

Elas preparam, mas não são a iluminação.
Assim como a meditação ou a oração do coração preparam, mas não são a
iluminação.

Questão: qual é a diferença entre a abertura do coração do terceiro
olho e sua relação à iluminação?

A iluminação é um processo que pode sobrevir, a partir do momento em que
o mental ou a emoção esteja totalmente ausente, em que a consciência,
consciência dela mesma apercebe-se de que nada mais há que não a
consciência.
Além, mesmo, das manifestações energéticas, a abertura do terceiro olho
confere o que Buda chamou os Siddhis.

Os Siddhis são os poderes da alma, eles são em número de seis, mas isso
não é o despertar.
A abertura do coração corresponde a outra etapa.
A abertura à alma não é a abertura ao Pai.
A abertura à Luz não é viver na Luz.
Existe uma gradação, chamada a abertura dos chacras, que permite constituir
o que vocês chamam «corpo de Luz», e o que alguns, aqui, meus filhos,



viveram, totalmente.

Entretanto, resta uma etapa, uma vez que todo esse trabalho esteja realizado,
uma vez que os corpos sutis estejam despertados, que é o abandono total à
energia do coração.
É uma etapa.
Vocês estão no caminho, mas essa etapa é um momento que perturba tudo.
Há um antes, há um depois, e vocês podem passar desse antes para esse
depois de maneira totalmente súbito, sem, jamais, ter feito o menor trabalho
nos chacras, sem, jamais, ter meditado, sem, jamais, ter orado, porque se
trata de uma energia de graça, que não vem, jamais, por acaso, é claro, que
escapa do entendimento e que escapa, mesmo, da noção de energia.

Obviamente, eu repito, a meditação, o trabalho na energia, todo tipo de
trabalho que os aproxima de seu centro é útil, por vezes, indispensável, mas
não é o próprio despertar.
O despertar de que eu falo é o despertar final, e aquele que corresponde ao
que é chamada a renúncia, e que é, também, em algumas tradições, em
especial judaico-cristãs, a crucificação e a ressurreição, o que nada tem a ver
com a iniciação, no sentido em que vocês a entendem, e que consiste,
simplesmente, em pôr-se no caminho.

Trata-se, aqui, da iniciação final, aquela que vai desembaraçá-los de sua
necessidade de reencarnação, que queima o corpo causal e que revela a
totalidade do Espírito em vocês.

Viver no despertar é não mais ter problemas, é conhecer a alegria inefável
interior permanente, é viver na alegria permanente, é viver na oração
permanente, é abandonar-se à Luz do Amor, viver o Amor, irradiar o Amor a
cada sopro, a cada olhar.

Questão: esse momento do despertar é predeterminado?

Ele é predeterminado, na medida em que todo ser humano deve viver isso,
mas em uma escala de tempo que eu qualificaria de incomensurável.
Entretanto, existem, eu repito, períodos privilegiados – nos quais vocês já
estão, há numerosos anos – em que o sopro do Espírito está presente entre
vocês, de maneira muito mais importante do que anteriormente.

Nesses períodos, trata-se de uma graça ligada a configurações específicas,
que abrem os canais e que permitem, naquele momento, a alguns seres,
religar-se a essa orientação e viver o despertar em número muito mais
importante do que era o caso em minha vida.
Nos tempos antigos, bastaria que uma centena de seres humanos
estivessem no despertar, ao mesmo tempo encarnados, para que a face do
mundo mudasse.

Hoje, a face do mundo muda, porque a energia do despertar está aí, e ela
fecunda a Terra, e ela procura, também, naturalmente, fecundar o máximo de
seres humanos.
Viver o despertar é renunciar: renunciar aos problemas, renunciar à doença,
renunciar aos medos, renunciar às faltas, é viver na plenitude, é viver no
instante, não conhecer nem futuro, nem passado.
Estar, totalmente, lúcido e consciente do instante.
Viver no instante: é isso o despertar.

Questão: o acesso à quinta dimensão provoca o despertar?

A porta do despertar é a porta de acesso à quinta dimensão.
Não pode haver despertar partindo da terceira dimensão sem ascensão e,



portanto, sem transdimensionalidade.
É nisso que sua época é abençoada pelos deuses.
Vocês sabem, quaisquer que sejam os elementos que aparecem e que
continuam a aparecer em seu mundo, o olhar que vocês portam é, em si,
importante.
Em qualquer evento vocês podem ali ver o drama o mais atroz como a
manifestação da divindade em ação.

Questão: o despertar é um basculamento da consciência no Divino?

Efetivamente.
A iniciação, o fato de viver o despertar corresponde a uma reversão total.
Reversão de valores, reversão do olhar exterior para o olhar interior.
O que seus olhos veem é um olhar exterior.
Quando vocês vivem a iluminação total, vocês não veem mais com os olhos,
mas com os olhos da consciência.
Um pouco como quando vocês estão mortos: não há mais sistema ocular,
mas, no entanto, vocês veem.
É a consciência que vê.

Hoje, vocês veem, escutam, sentem, percebem com os órgãos dos sentidos.
Isso não é a mesma coisa do que sentir, ver sentir, experimentar, ouvir com a
consciência, e, portanto, vocês ouvem de maneira limitada, veem de maneira
limitada, compreendem de maneira limitada, porque o entendimento passa
pelos sentidos e não pela consciência.

Questão: o terceiro olho permite ter esse olhar interior?

O terceiro olho permite ver a alma, mas não o Espírito.
É uma etapa, mas não é a iluminação.
Essa etapa é muito perigosa, porque é nesse nível que se manifesta o ego
espiritual que impede, por sua vez, a iluminação.

Questão: no despertar, qual é a parte do mérito pessoal?

Não é uma questão de mérito, mas uma questão de consciência.
Falar de mérito quer dizer que se fez um esforço e um trabalho.
O trabalho é importante para aproximá-los disso, mas, mesmo a pessoa a
mais meritória não viverá a iluminação, se ela não abre sua consciência.

Questão: perceber a consciência, assim como você a descreveu,
corresponde à onipresença?

Sim, é claro.
Olhar alguém nos olhos pode fazer-se com o olhar, mas, a um dado
momento, a consciência toma a dianteira e mostra-lhes o caminho para o
despertar.
Quando eu digo que falar e olhar pode fazer-se com a boca ou com os olhos,
mas isso pode fazer-se, também, pela consciência, coisa que se realiza a
partir do momento em que vocês vivem a iluminação.

Questão: isso significaria que o despertar é uma escolha de alma?

É uma escolha do Espírito, antes de tudo.

Questão: a alma, em seu plano, tem uma visão mais aguçada da
iluminação, e escollhe as circunstâncias de encarnação em função
disso?

A alma não vive a iluminação, a alma submete-se à iluminação.



Não é, exatamente, a mesma coisa.
A iluminação é desencadeada pelo Espírito Divino em si, e não por sua alma.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem amados filhos da Luz, queiram aceitar e receber, em vocês, todas as
graças da Luz.
Seja, abençoados, sejam amados, e eu lhes digo até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Filhos bem amados, eu lhes apresento minha bênção e venho prosseguir com vocês as entrevistas
concernentes ao despertar e à iluminação.

Hoje, se querem, vamos falar do silêncio.

O silêncio é primordial no processo do despertar.
O silêncio participa da parada das atividades mentais, ele contribui para voltar sua consciência para seu interior
ao invés de para seu exterior.

Não pode haver despertar, não pode haver iluminação, sem um período prévio de silêncio.

A meditação é silêncio.

A diferença essencial entre a meditação e o despertar é que a meditação é uma preparação.

Quando da meditação a mais profunda, onde o mental está em repouso, a consciência viaja e vai explorar
territórios que estão além da consciência comum.

A consciência, nesses estados, pode viver estados não comuns de consciência expandida.

Mas o problema é que quem medita, quando volta ao seu estado de consciência comum, é incapaz de trazer
este estado de consciência no estado de vigília comum.

O despertar é um instante fora do tempo.
O despertar não é o caminho.
O despertar é uma fulgurância que ocorre no momento o mais oportuno em que o conjunto da consciência está
focalizado no interior e no coração e em que tudo que é você está no exterior.

Então, a primeira etapa é, obviamente, o silêncio verbal.

A consciência do despertar não conhece o verbo e a palavra, ela conhece apenas o silêncio.

Esta fase de transmutação da consciência apenas pode ocorrer no momento do silêncio, justamente.

Existem várias formas de silêncio: o silêncio das palavras, mas também o silêncio dos sentidos, de alguns
sentidos.
Esta é uma etapa ulterior que veremos proximamente.

Existem estados da energia que necessitam ser vividos no silêncio.
Eles necessitam uma interiorização e uma interioridade do que é vivido.

Vocês apenas podem compartilhar apenas o que encontraram.
Em outros termos, vocês compartilham palavras.
Vocês se comunicam sobre sensações, emoções, sentimentos, sobre o Amor humano, mas não sobre o Amor
incomensurável do Divino.
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Há uma diferença essencial.

O Amor é comunicação, mas esta comunicação se faz em silêncio, no silêncio em que se encontra a
Fonte.

Não pode haver comunicação do Amor sem esse silêncio interior.
Vocês apenas podem encontrar o Amor tendo encontrado seu próprio centro de Amor e este necessita uma
colocação em repouso completo do sentido da palavra e do verbo.

Em minha vida eu permanecia longos períodos sem falar, unicamente voltada ao ser interior e ao esplendor do
Amor que irradiava.
Não era mais eu.

Esse corpo onde, no entanto, eu estava, não era mais eu.
Eu era ilimitada.
Eu era a totalidade.
Eu era a infinidade dos mundos e, para isso, as palavras são bem frágeis para exprimir o que quer que seja e,
no entanto, precisamos dessas palavras para nos aproximar de certo estado e criar as condições propícias
para o despertar.

Entretanto, o corpo é seu Templo, isso todas as tradições lhes disseram, e esse templo deve ser respeitado.

Ele é uma corda vibrante que convém fazer ecoar na frequência do Amor.
Para isso, o mental deve sair.

Vocês devem estar na escuta de seu interior e na escuta de seu Templo, ao mesmo tempo tendo
consciência de que vocês não são isso, mas essa é a ferramenta que lhes permite encontrar o
despertar.

O despertar vivido fora do corpo é também uma experiência possível, mas, naquele momento, vocês trazem
uma lembrança, uma memória que pode ser muito ativa, é claro, assim como para as pessoas que vivem
experiências fora do corpo são capazes de se lembrar da experiência da Luz e elas trazem então esta
experiência no corpo e na consciência comum.
Isso é um fragmento do despertar, o despertar está então incompleto.

O despertar completo apenas pode ser encontrado, eu repito, no silêncio dos sentidos, no silêncio das
palavras, quando o corpo se põe a vibrar e a se mover.

Assim, em minha vida eu me movimentava frequentemente, eu dançava mesmo.
Era o único modo que eu achava ser o mais digno de exprimir o Amor, além do olhar e além da vibração.

Então, vocês vão começar a instaurar o silêncio, um silêncio de palavras, para seu primeiro dia, em que vocês
trabalharão o corpo, em que o corpo será o receptáculo, por sua ressonância com a energia do Amor.

Bem amados, será preciso fazer prova de abstinência, de abstinência de palavras, mas também de abstinência
de palavras interiores.

Você se dirigir a si mesmo é já uma palavra que não é o caminho interior.
O caminho interior pode apenas nascer se há silêncio.

Eu não falo do estado meditativo em que tudo está no silêncio.
Eu falo do estado da consciência comum inteiramente centrada no silêncio, na ausência de palavras, mas
também na ausência de pensamentos interiores.

Vocês me dirão que isso é extremamente difícil de realizar.
Não, isso é muito simples.

Já, suprimindo a comunicação verbal, já, estando consciente do que você faz: comer em consciência, comer
totalmente em consciência, é já um passo enorme para o despertar.
Isso coloca na consciência.

Estar consciente do que você faz, no instante em que você o faz, é já uma diligência para a
consciência além do indivíduo.

É preciso estar consciente de seus passos, consciente de tudo o que acontece em seu corpo.
É preciso que a consciência esteja plenamente investida no corpo, tome posse totalmente do corpo, a fim de
nele fazer o Templo interior onde a consciência superior pode se revelar.

É importante que vocês respeitem esta noção, porque vocês irão para uma gradação que vai conduzi-los às
portas de algo que, eu espero, será para vocês um momento fora do tempo, um momento da eternidade que
vocês seguirão, doravante.

Houve uma preparação, uma espécie de maturação desse trabalho.
Esse é o objetivo, como eu anunciei, no título mesmo de sua estada: a quinta dimensão (como vocês dizem) e
o coração.



Para mim, a quinta dimensão é o Amor.
É o lugar, o espaço, o momento em que nada mais há além da manifestação do amor, quaisquer que sejam as
formas diferentes de manifestação de vida e as formas diferentes de evolução.

É o momento em que não há mais separação, em que não há mais divisão, o momento em que vocês podem
enfim exprimir a alegria, a serenidade, a paz, a totalidade e a divindade.

Vocês são isso desde éons, vocês estão aí para reencontrar sua Essência, porque é algo que vocês são, não
é algo de novo.
É simplesmente algo que vocês esqueceram pelas necessidades da encarnação e as vicissitudes da
encarnação, pela promessa que vocês fizeram de jamais perder o fio condutor, mesmo no mais escuro e no
mais profundo da noite da alma, de reencontrar esta Essência.

Porque, de toda eternidade, para além da aparência que vocês têm aqui, de algum modo, numa outra
dimensão, reside este átomo de eternidade que vocês são e esta resplandecente Luz que vocês são.

Basta-lhes simplesmente voltar seu olhar, seu mental, para seu interior.
Para isso, vocês não devem se comunicar com o exterior pelas palavras.
Isso não quer dizer isolamento.
Isso quer dizer completude e totalidade.

Vocês devem compreender isso, aceitar isso, a fim de poderem vivê-lo em toda serenidade.

Obviamente, o que vocês vivem, vocês não o vivem para vocês.

Lembrem-se das palavras de alguns neófitos: «vocês estão aqui para doar, vocês estão aqui para se doar».

Mas o que vocês querem doar se nada têm?
Vocês querem dar palavras?
Vocês querem dar afeição, emoções?
Vocês querem dar conceitos, se vocês não têm o Amor?

Para que lhes serve demonstrar inteligência se vocês não têm a inteligência do coração?
Para que lhes serve conhecer tantas e tantas coisas se vocês não têm o conhecimento interior?
Para que serve desenvolver tecnologias que vocês desenvolvem desde pouco tempo, se vocês não
conhecem a tecnologia interior do despertar?

O homem é uma totalidade.
Ele não tem ainda consciência disso.
Ele se encarnou para experimentar isso.

A própria forma na qual vocês estão é uma forma perfeita.
Ela é o reflexo da perfeição encarnada.

Vocês devem levar a efeito esse veículo para seu despertar.
Vocês devem levar a efeito sua missão que é de se despertarem.
Vocês devem levar a efeito sua missão, que é fazer aderir seus irmãos e suas irmãs para o que vocês são, não
às suas concepções, não às suas ideias que não têm qualquer espécie de importância, não às suas religiões,
não às suas crenças, não às suas certezas, mas, efetivamente, ao Amor que vocês podem irradiar.
Essa é a única coisa que vale a pena.
Todo o resto é apenas tempo perdido.
Todo o resto é apenas ilusão.
Todo o resto é apenas mortal.

Somente o Amor é imortal.
Somente a doação de Amor é importante.
Todas as outras doações nada são diante da doação do Amor, mas como vocês querem doar o Amor se
vocês não encontraram o Amor?
Como você quer trazer seus irmãos e suas irmãs se você mesmo ouviu falar, se você mesmo apenas leu ou
experimentou de maneira muito temporária?

É preciso, doravante, e o período ali se presta, abrir as portas de seu coração.
Não há outra alternativa, frente aos eventos que vêm para vocês.
Vocês não têm mais escolha.
Vocês não têm mais o direito de ter medo do que quer que seja.

O único medo que deve habitá-los é aquele do temor divino de não encontrar a divindade.
Isso deve ocupar cada instante de sua vida.
O essencial está aí.
O essencial não é se nutrir, o essencial não é encontrar um companheiro ou uma companheira para o caminho.
O essencial não é ter um teto.
O essencial não é ter o que comer.
O essencial é Ser.
Não há outra alternativa além desta nos tempos que vêm.



Se você não está no Ser, você poderá ter todos os tetos, todos os meios técnicos, todos os alimentos, todos
os companheiros ou as companheiras que desejar, mas você nada será, porque você não será.

É importante gravar essas algumas palavras no mais profundo de seu ser durante os alguns dias que vocês vão
viver agora.

Qual é o propósito de vocês?
É o de viver ou é o de encontrar a Luz?

Reflitam bem nisso em seu ser interior.
Não se coloquem a questão, porque sempre seu mental lhes dirá «sim» ou «não», mas pesem, ao nível de sua
consciência, o que é o peso do ser e o peso do ter.

Examinem, em vocês, o que nasce no momento em que vocês pensam no ser e no momento em que vocês
pensam em suas posses, quaisquer que sejam, ainda que elas fossem adquiridas a preço de esforços muito
louváveis.

Entretanto, vocês chegaram ao momento do Ser.
Se vocês estão aí não é por acaso, qualquer que seja seu caminho interior.

Obviamente, vocês não são os únicos a viverem isso, felizmente.
Vocês são uma multidão, mesmo que ela seja uma minoria em relação ao resto dos seres humanos que não
entendem e que não entenderão jamais essas palavras, nesse ciclo.

Eles são, entretanto, seus irmãos e suas irmãs na humanidade e talvez alguns dentre eles percebendo,
sentindo o ser interior de vocês, para além das palavras, aceitarão esta transformação.

Então, engajem-se totalmente nesse caminho.
Ele passa pela porta do silêncio interior, pelo fato de não mais se comunicar pela palavra, de não mais emitir
palavras para o exterior e mesmo para o interior.

Isso é fundamental, em particular quando se tenciona trabalhar com o corpo.
Todos os yogas são de essência divina.
Seu corpo é Divino.
O movimento é Divino.
A vida é movimento.
O Amor é movimento, mas o paradoxo é que vocês podem encontrar este Amor apenas no silêncio e na
imobilidade da palavra.

Então, pelo amor do Pai, tentem se conformar a isso, é fundamental.

Eu abro agora um espaço em que nós podemos discutir juntos, se quiserem, sobre esta noção de silêncio e o
Amor.

Questão: como fazer calar o barulho interior?
O barulho interior de uma inexperiência do estado meditativo, de uma incapacidade para se voltar totalmente
para o ser interior.
Já o fato de fazer calar as palavras, de não mais exprimir palavras (o que não quer dizer não mais se
comunicar) vai engajá-los na via do caminho interior.
O fato de não mais falar participa do estabelecimento desse silêncio interior.

Questão: o silêncio pode gerar fortes reações no corpo. Como remediar aí?
Isso não ocorrerá porque você se servirá de seu corpo.
O corpo, ele, será movimento e expressão.
Ele não estará no silêncio.
O silêncio estará no interior, mas o corpo participará do movimento.
Essa é uma grande diferença.

Questão: como prolongar o estado em que se está na consciência em cada ato da vida quotidiana?
Se não dura muito tempo, querido filho, isso corresponde a lufadas de despertar, mas não corresponde ao
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despertar.
O despertar realizado é totalmente permanente.
Não pode haver volta.

Questão: como facilitar o fato de viver na consciência e acalmar o mental?
Isso será favorecido e amplamente possível graças ao trabalho no corpo.

Questão: como se manifesta a fusão com o Espírito?
Pelo despertar total.
Por um estado de Amor permanente, de graça permanente, o que quer que façam.

Não temos mais perguntas, agradecemos.
Então, bem amados filhos da Luz, eu lhes proponho fazer silêncio interior e acolher a graça da preparação.
Eu lhes peço que descruzem seus braços e suas pernas, que coloquem sua consciência ao nível de sua
fronte, que tomem consciência de sua respiração, que coloquem esta respiração ao nível de sua fronte.
Recebam todo meu Amor de mãe.
Pela Luz e para a Luz, o sopro do Espírito e da Verdade, pelo coração e a Essência, pela vibração da Luz, pela
graça da Divindade em vocês, eu os abençôo.
Antes de deixá-los, eu os engajo doravante e já, antes do final deste dia, a limitarem suas palavras ao essencial
e a apenas emitirem palavras de Luz e de Amor, quaisquer que sejam suas demandas uns para com os outros.
Sejam abençoados.
Eu os amo e eu lhes digo até muito em breve.
___________________________

Mensagem da amada MA ANANDA MOYI no site francês:
www.autresdimensions.com

11 de agosto de 2008

 Versão para o português: Célia G.  
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- Ensinamentos da Estrela AL -

Eu venho a vocês para responder às suas expectativas e às suas interrogações.
Então, eu acolho com Amor e prazer as suas interrogações.

***

Questão: como superar o medo da doença?
Bem amada filha, simplesmente não estando mais doente.

A doença é uma crença mais ou menos cristalizada.
Ela foi necessária para permitir encontrar-se, para encontrar os recursos em vocês, para eliminar algumas

falhas unicamente ligadas a vocês mesmos e à sua sociedade.
A um dado momento, é preciso aceitar soltar essas doenças, sejam elas quais forem.

A alegria ignora a doença.
A reversão ignora a doença.

Vocês devem transformar as doenças que os atingem.
Elas estão aí para pedir-lhes que se superem.

Quanto ao próprio medo da doença, ele corresponde a algumas coisas que estão situadas, não no nível da
doença, mas no nível do medo da perda da integridade física que, no entanto, irá terminar, necessariamente,

pela sua morte física.
Não se esqueçam de que o seu corpo, a partir do momento em que vocês aceitarem viver a reversão da 5ª

Dimensão com o seu corpo, acompanhar-se-á, mesmo não havendo supressão da consciência, de uma
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modificação da forma, que é, de algum modo, uma morte a si mesmo.

***

Questão: e sobre as doenças ditas genéticas ou familiares?
Elas necessitam, elas também, de superar o conceito de família.

A família é uma criação da 3ª Dimensão.
Vocês têm uma única família, que é a sua família de almas e de Espírito.

As famílias criadas sobre a Terra não têm sentido algum aos olhos espirituais.
É-lhes pedido, em todas as tradições, para honrar pai, mãe e filhos, mas vocês devem, neste período de fim

dos tempos, superar essa crença.
O que não quer dizer que devam ignorar, mas que devem amar do mesmo modo os seus filhos, os seus

parentes, assim como os seus inimigos.
Se vocês fizerem diferença entre aqueles a quem vocês chamam de seus filhos e as outras crianças, vocês

não estão prontos para viver essa nova Dimensão.

***

Questão: como superar as cristalizações, em particular no DNA?
A Luz transcende o DNA.

O DNA não é fixo, contrariamente ao que vocês creem.
O DNA sofre mutação, o DNA muda também.

Não existe doença alguma que esteja além da alegria e das novas Dimensões.

***

Questão: e as doenças ligadas aos contratos de almas?
Os contratos de almas são ligados à encarnação.

As doenças ligadas a um contrato de almas são extremamente raras.
Isso representa alguns por cento do conjunto das causas de doenças que são, todas elas, ligadas às

dualidades nas quais vocês vivem.
As doenças que são ligadas à evolução da alma, contratos de almas, não têm mais razão de ser a partir do

momento em que a mudança dimensional estiver em curso.

***

Questão: como reconhecer um membro da nossa família de almas?
Isso não passa por um reconhecimento intelectual, nem fisiológico, nem fisionômico, mas unicamente

Vibratório.
Os membros de uma mesma família espiritual reconhecem-se ao primeiro olhar e sentem a necessidade de

estarem juntos.
Isso está ligado não unicamente às histórias de almas, mas às correspondências de Espírito.

As coisas realizar-se-ão facilmente, progressivamente e à medida do tempo que está chegando.
Como vocês sabem, e sabem algumas outras pessoas, no momento em que ocorrer certo tipo de eventos na

superfície deste planeta, as almas serão reagrupadas em meio às famílias.
Essas famílias têm, não uma história comum de almas, mas uma Vibração comum.

Elas compartilham o mesmo sopro.

***

Questão: o casamento humano não é o arquétipo do casamento divino-humano que nos espera?
O casamento é, a princípio, a união de uma polaridade com outra polaridade complementar.

O único casamento que vocês têm que viver é o de você próprio consigo mesmo.
O casamento foi uma paródia, mesmo ele sendo necessário e eu mesma tendo me casado bem jovem, eu

confesso.
Entretanto, trata-se de um reflexo do casamento de você próprio consigo mesmo.

Porque vocês têm, na encarnação, o sentimento de ausência de completitude, que os segue e os empurra em
suas encarnações a irem, pela sexualidade, pelo Espírito, pelo coração, para entidades complementares a
vocês, porque vocês são persuadidos de que irão encontrar o complemento que lhes falta, ao passo que o

complemento é estritamente interior a você mesmo e corresponde apenas a você mesmo.
Existem, algumas vezes, certamente, almas cujo caminho está ligado.

São almas que já se encontraram e reconheceram.
Mas isso não deve tornar-se uma ligação a mais, mesmo sendo extremamente positivo.

***

Questão: quando já casamos, como passar de uma relação para uma aliança?
Bem, tudo depende da natureza das relações que vocês contrataram.



Frequentemente, as relações são definidas pelo medo da falta, por uma atração sensual, sexual ou de
interesses, sejam eles quais forem.

Essas alianças devem estilhaçar-se, na medida dos próximos anos, pois elas não correspondem mais ao que
deve ser ativamente buscado.

Isso é muito simples de compreender.
Basta que uma das duas partes se interesse por essa evolução que surge e que a outra resista, ou se oponha,

para compreender que a relação não deve mais perdurar.

***

Questão: o divórcio não teria, portanto, importância espiritual?
Assim como o casamento. Não há implicação.

Vocês têm responsabilidades.
Essas responsabilidades devem ser assumidas ao longo das suas peregrinações e ao longo das suas

encarnações.
Mas são momentos privilegiados, momentos únicos que estão bem além das contingências e das leis criadas

pela própria encarnação.
Vocês estão nesses momentos.

***

Questão: mesmo se o céu tiver enviado o cônjuge?
Ninguém envia ninguém a vocês.

São crenças cômodas de estabelecer, porque elas os pressionam ou tranquilizam.
Os encontros ocorrem por afinidades Vibratórias.

Há, efetivamente, encontros ditos predestinados, mas quem lhes diz que essas predestinações devam durar a
vida toda?

Vocês se apegam a um fato, sobretudo se este for espiritual, e vocês consideram que isso deve durar até o
fim da sua vida, ou mesmo o fim dos tempos.

***

Questão: o que significa o sacramento do casamento religioso?
Isso é eminentemente diferente segundo os povos, segundo as tradições, segundo os costumes.

Os sacramentos, sejam eles quais forem, foram instaurados pelos humanos.
Eles são a reminiscência antiga do sacramento original da sua conexão com o Pai.

Eles são o reflexo, antes de tudo, de crenças, segundo o povo no qual vocês nasceram, segundo os costumes
aos quais vocês aderem.

Os sacramentos, sejam eles quais forem, como vocês observam, estão sempre ligados à intervenção de uma
terceira pessoa.

Isso os priva da sua responsabilidade.
Vocês entregam o poder àquele que é o pretenso representante para unir ou para desfazer algumas relações.

Isso é uma retirada de responsabilização da sua responsabilidade pessoal e nada mais.
É extremamente agradável crer que os sacramentos os vinculam com a vida.

É extremamente agradável crer que o sacramento do batismo, na religião católica, imuniza-os contra os ataques
do demônio.

É satisfatório para o mental que o batismo os faça pertencer à manada dos eleitos de Deus, mas isso é uma
heresia.

O pertencimento ao reino dos Céus se faz pela sua qualidade de coração e por nada mais.
Ele não é em função de uma obrigação, ele é consentido e livremente consentido por você mesmo e por

ninguém mais.
O único sacramento válido aos olhos do Pai e da Luz é o seu, livremente consentido, além dos grupos sociais

e além das crenças.

***

Questão: isso parece em contradição com o que dizia Philippe de Lyon, sobre a impossibilidade de
divórcio, a partir do momento em que a companheira faz o seu trabalho.

Outros tempos.
Outras épocas.
Outros hábitos.

Outros costumes.
As contradições são em função das épocas.

O que é verdadeiro a um dado momento, não é uma verdade eterna.
Só o Amor é verdade eterna, e o Amor não se importa com os seus sacramentos.

O Amor é liberdade.
O Amor é doação.

O Amor não é uma relação, ainda que vocês devam respeitar alguns compromissos.
Ainda uma vez, eu repito: há épocas específicas nos ciclos das humanidades que necessitam superar o que foi



instaurado, mas é livre a vocês permanecer apegados a alguns valores.
O único valor que permanece para além dos ciclos, e mesmo durante este final de ciclo, é o valor do Amor.

***

Questão: se, no futuro, os casais devem se desfazer, então, não vale mais a pena procurar alguém
quando estamos solteiro?

Eu jamais disse que todos os casais deviam desfazer-se.
Eu disse que há histórias que devem terminar, a fim de que outras comecem.

Lembrem-se de que, nas novas regras de vida, no que é um além ao que vocês chamam de 5ª Dimensão, o
casamento não existe.

Há, no entanto, histórias de almas, mas as histórias de almas não têm as mesmas imposições do que aquelas
que vocês fixam na encarnação.

No além, vocês são livres para fazer o Amor com quem quiserem.
O Amor é um reencontro Vibratório, sem o corpo, e vocês são livres para fazer o Amor e manifestar o Amor a

qualquer entidade existente.
Vocês não estão limitados, a limitação pertence a este mundo e a esta forma específica de vida.

E vocês chegam ao fim das suas limitações.
Principalmente, não procurem aplicar as regras que vocês conhecem no que está vindo, pois o que vem não
possui as mesmas regras, pois o que vem está além das regras que foram formuladas pela sua sociedade,

pelas suas crenças e pelos seus apegos.
Se você encontrar a fonte da alegria, você irá se bastar a si mesmo.

Lembrem-se de que no casal, mesmo estando em procriação, o amor da masculinidade para a feminilidade
está também ligado à dualidade.

Não pode haver Unidade na dualidade.
A Unidade está além da dualidade e não se encontra através da dualidade.

Você já viu um ser realizar-se e despertar no casamento?
Você já viu um ser desperto e realizado à própria Luz pelo batismo?

Você já viu um ser viver o despertar durante um encontro, seja ele qual for, com um elemento de mesma
polaridade ou de polaridade oposta?
É o mesmo para a definição do amor.

O amor que vocês vivem no casal, tão nobre, tão puro que seja, é apenas o pálido reflexo do Amor.
Jamais se esqueçam disso.

Então, efetivamente, é muito mais prático e muito mais prazeroso, para a maior parte de vocês, estabelecer
relações de casal.

Isso se concebe nos mundos da encarnação.
Eu não disse, com isso, que nenhum casal deva mais existir.

Eu disse, unicamente, que é preciso redefini-lo, e não unicamente intelectualmente, mas em função das
imposições Vibratórias dos mundos nos quais vocês vivem.

O amor, tal como vocês vivem nesta Dimensão, é um confinamento, em todos os sentidos do termo.
Não pode haver qualquer liberação no casal.

Isso pode ser difícil de aceitar, mas é, no entanto, a estrita verdade e, no entanto, eu mesma fui casada, mas o
meu companheiro compreendia e respeitava isso.
Assim, nós pudemos permanecer unidos até o fim.

***

Questão: você tem conselhos para redefinir esse conceito de casal?
Não são conselhos a adotar, mas são as condições Vibratórias que determinam isso.

Do outro lado desse véu, o casal, no sentido em que vocês entendem, não existe.
Há acasalamento por pares Vibratórios, mas que não constituem, propriamente falando, famílias, em todo caso,

para as formas que estão em certa densidade.
Agora, nas formas de vida e de consciência sem materialidade ou sem densidade, que é geralmente o caso

para a 5ª Dimensão e além, há alianças Vibratórias que se criam, que não impedem, absolutamente, de
comunicar o Amor com qualquer outra entidade que passar na proximidade.

Trata-se de uma liberdade essencial.

***

Questão: durante a passagem na 5ª Dimensão, isso significa que os casais não vão mais existir?
No sentido que vocês entendem, sim.

O que não impedirá algumas formas de alianças para algumas almas, para continuar o caminho.
Mas o Amor torna livre.

O Amor é liberdade, o Amor absolutamente não é confinamento.
Vocês não se pertencem uns aos outros.

Vocês se pertencem a si mesmos e a ninguém mais.

***

Questão: a partir da 5ª Dimensão não haveria filho?



Há filhos.
Os modos de criação desses filhos são profundamente diferentes, uma vez que não há sexualidade, no

sentido que vocês entendem.
Entretanto, há encontro e fusão de dois princípios complementares opostos, que são a masculinidade e a

feminilidade em outros planos.
Mas os filhos jamais pertencem ao casal que os conceberam, se é que podemos empregar a palavra casal.

O filho pertence ao conjunto da comunidade.
Há, portanto, a própria dissolução do que vocês chamaram de relações familiares e transgeracionais.

Não há, portanto, karma, no sentido que vocês entendem, uma vez que o karma mais importante que vocês têm
que superar neste mundo, é aquele que os une ao seu cônjuge e/ou aos seus filhos.

***

Questão: a passagem na 5ª Dimensão seria mais fácil para aqueles que não têm lar?
Obviamente.

Lembrem-se das palavras daquele a quem vocês chamaram de CRISTO: «ninguém pode penetrar no reino
dos Céus se não voltar a se tornar como uma criança» e também «será mais difícil para um rico cruzar o reino

dos Céus do que para um camelo passar no buraco de uma agulha».
Isso ilustra perfeitamente a realidade de apego a qualquer posse humana, material, objeto, pessoa, que é o

obstáculo essencial à liberação.
Será que quando vocês morrem, vocês se colocam a questão do seu marido, da sua mulher, da sua herança,

dos seus filhos?
Quando vocês deixam este plano, vocês o deixam.

Vocês não podem permanecer apegados ao que vocês deixam.
É assim.

O paradoxo do ser humano é crer que tudo o que ele vive é eterno.
Nada é eterno, exceto o Eterno, a Luz e o Amor.

A sua vida é efêmera, a sua Dimensão é efêmera.
Por que querer colocar a Eternidade onde há apenas efêmero?
O amor da sua vida um dia não será mais o amor da outra vida.

O amor de uma Dimensão, que vocês encontram de alma em alma, de vida em vida, não será essa alma em
outra Dimensão.

A vida é ilimitada, os encontros são ilimitados.
Por que vocês querem restringir o Amor?

***

Questão: os encontros, na nossa sociedade, são, contudo, muito limitados.
Esse não é absolutamente mais o caso em outras Dimensões, onde a consciência é coletiva.

O indivíduo existe, mas a consciência coletiva é ainda mais envolvente, não no sentido da relação, mas no
sentido de uma harmonia.

Vocês estão em uma atmosfera e em uma vida onde tudo é compartimentado.
A sua consciência é compartimentada, o seu corpo é compartimentado, o seu modo de vida é

compartimentado, o que absolutamente não existe mais em outras Dimensões e que absolutamente não existe
mais nas suas encarnações habituais, assim que vocês passam do outro lado.

O próprio apego ao que vocês vivem nesta vida é um freio para a liberdade: as suas crenças, os seus
condicionamentos, tudo isso deve desaparecer.

***

Questão: nós temos uma missão específica na encarnação e somos livres em todas as nossas
escolhas?

Grande debate e grande questão.
Vocês são livres a cada instante.

As suas escolhas pertencem a vocês.
Cada ser humano, sejam quais forem as escolhas feitas, deverá encarar as suas escolhas, antes mesmo do

fim, antes mesmo do salto dimensional.
É o que foi chamado, eu creio, por alguns intervenientes, de período de confrontação.

É isso a confrontação e nada mais.
O que é que vocês estão prontos a perder, a fim de ganhar a Eternidade?

A única escolha situa-se aqui.
Vocês estão prontos para soltar as suas crenças?
Vocês estão prontos para soltar as suas certezas?

Vocês estão prontos para morrer para si mesmos, a fim de tornar-se totalmente Luz?
Não há alternativa.

Isso necessita de matar tudo o que não é você, no sentido simbólico, eu quero dizer, dar-se conta de que tudo
o que você construiu é uma ilusão que o impede de olhar a si mesmo.

A revelação não é algo tépido.
A iluminação não é algo ligeiro que vai permitir-lhes continuar, como se nada houvesse, os seus apegos, as

suas imposições, as suas crenças e os seus erros.
Não.



A iluminação, o despertar é profundamente transformador.
É como morrer.

Vocês são obrigados a abandonar as suas vestes, as suas posses.
É o mesmo durante a iluminação.

Muitas pessoas acreditaram até agora que seguir um caminho espiritual era simplesmente melhorar o cotidiano,
desprender-se e viver mais pacificamente algumas imposições materiais, afetivas e outras.

Portanto, desenvolver algum desprendimento.
Mas, aí, não se trata de algum desprendimento, mas de um desprendimento total e completo.

Mas, tranquilizem-se, vocês têm a escolha de vivê-lo ou não.
Vocês têm a Eternidade diante de vocês para realizar isso, neste ciclo ou em outros ciclos.

Mas, de algum modo, é necessário entender isso, porque o ser humano tem sempre tendência a crer que tudo
é eterno neste mundo inferior no qual vocês vivem, enquanto vocês estiverem no reino do efêmero.

De fato, o que é um amor de uma vida em relação ao conjunto das suas vidas, em relação ao conjunto do seu
Espírito?

Nada, absolutamente nada.

***

Questão: a repetição da frase «Pai, que a sua vontade seja feita e não a minha» facilita todos esses
processos?

Na condição de que isso seja dito e feito em verdade e não unicamente em palavra.
CRISTO (dado que é Ele que fala) disse também: «vocês devem estar prontos para tudo perder», «aqueles

que quiserem salvar a vida, irão perdê-la».

***

Questão: poderia nos falar da diferença entre ligações e relações?
 

A ligação, tal como a concebem aqui, é apego, apego privilegiado.
Quem diz ligação diz uma pessoa em relação de privilégio com outra ou com um objeto.

A ligação prende-os, a ligação não libera.
A relação libera-os.

A única ligação que existe, que é eterna, é a sua ligação indestrutível ao Amor e à Verdade.
Qualquer outra coisa não é isso.

Vocês criam ligações para tranquilizar-se.
Vocês criam ligações e modelos que vão permitir-lhes evoluir nesta Dimensão, mas que não os preparam,

absolutamente, para aceder a outra coisa.
Quem, de vocês, hoje, pode dizer que aceita serenamente o evento da sua morte, se lhe for dito que deve

morrer amanhã?
Ninguém.

Exceto o neófito, exceto o desperto que, ele, aceita isso.
Então, a ligação é um modo de tranquilizar-se.

Vocês têm a impressão de que a ligação do casamento, a ligação da criação de filhos, a ligação espiritual é
algo que os libera.

Corrijam-se.
Isso é algo que os prende ainda mais a esta Dimensão.

Qualquer ligação que vocês estabelecem neste mundo, perdura e segue-os de vida em vida.
Isso foi chamado de karma, de lei de ação/reação, não sendo, por essência, negativo, pode ser positivo ou

negativo.
Mas qualquer carma os prende.

Apenas a ação livre, a liberação, a ausência de ligação é que libera vocês.
A ligação é, de algum modo, debilitante, no nível espiritual.

Ela o fecha em algo que não é você.
O princípio deste mundo é um mundo de ligações onde vocês esquecem e não se recordam mais da

verdadeira ligação que existe com o Amor.
O Amor não é uma ligação, o Amor é liberdade, lembrem-se disso.

Enquanto muitas vezes neste mundo, quando vocês dizem amar algo, vocês se apegam a esse algo, seja o
que for, com isso, vocês perdem até mesmo a realidade do Amor.

E, no entanto, vocês continuam a chamar isso de amor, ou de obrigação, mas o Amor é liberdade total, o Amor
é doação total.

***

Questão: e sobre a ligação que une o discípulo ao seu mestre espiritual?
Um mestre que estabelecesse uma ligação com os discípulos, não é um mestre.

O mestre mostra um caminho e libera.
Aquele que prende não é um mestre digno desse nome.

Ele é, também, uma presa, com as obrigações desta Dimensão.
Um verdadeiro mestre pode criar ashrams, movimentos, mas ele deve tornar livres os seus discípulos.

O mestre que se afirma como a única autoridade e o único orientador da consciência, mantém vocês em uma
relação kármica nefasta.



Isso é algo que vai tranquilizá-los, assim como o casamento, como a casa onde vocês dormem.
O que vocês devem compreender e aceitar é que não há liberação enquanto vocês permanecerem apegados

a algo deste mundo.
Obviamente, isso não quer dizer que eu lhes peço para deixar o trabalho, o filho, o marido.

Isso lhes pede para viver com consciência tudo isso, livres, depois, manter uma relação, mas liberada do peso
da ligação.

Mas vocês devem, para aproximar-se desse estado de iluminação, separar-se de qualquer ligação.
Uma vez restituídos e renascidos para a nova energia do Amor, as coisas não serão nunca mais as mesmas

em vocês.
Mas se vocês mantiverem na sua consciência uma ligação presente, ela os arrasta irremediavelmente à

Dimensão da Terra e os impede de aceder à transcendência do Amor.

***

Questão: isso significa que todas as leituras passadas de nada mais servem?
Isso faz parte da sua educação, mas, mesmo isso, deve ser lançado.

Vocês podem abordar as portas da iluminação, como aquelas da morte, apenas liberados de todo o fardo.
Eu tenho que contar-lhes uma história muito conhecida.

Um dia, uma santa mulher, na Índia, acumulou boas ações.
Ela estava totalmente no coração.

Ela passava a sua vida servindo, porque ela sabia que, quando mais se desse, mais iria receber.
Ela conhecia essa lei espiritual e aplicava-a maravilhosamente.

E, um dia, ela vem a morrer.
Ela estava tão pesada pelas suas boas ações que não pôde ir para a Luz e encarnou-se novamente.

Vocês não podem aceder à Luz com um fardo, seja ele qual for.
A Luz os quer nus, liberados de tudo.

***

Questão: foi dito: «convém viver como se fosse morrer amanhã». O que você pensa disso?
Isso é a verdade.

Vivam cada respiração como se fosse a última.
Cada instante é único.

Uma ocasião errada jamais irá se reapresentar, mesmo se, durante o aprendizado, vocês passarem e
repassarem frequentemente pelas mesmas etapas, mas cada ocasião errada é única.

Vocês têm a Eternidade, efetivamente, mas são momentos privilegiados nesta Eternidade.
Isso é agora, esse instante privilegiado.

É tempo de compreender que vocês brincaram bastante no campo de jogos das crianças.
Vocês devem se tornar de novo uma verdadeira criança.

A brincadeira das crianças serve aos adultos, enquanto eles devem aceitar ser realmente crianças, filhos da
Luz, filhos da FONTE, filhos da Verdade.

Aí está o que vocês são.
É tempo de superar tudo o que foi criado nessa encarnação.

É tempo de reencontrar a totalidade do que vocês são, realmente, e não o que vocês creem ser.

***

Questão: como acompanhar da melhor forma possível aqueles que se sentem na aflição?
Tudo depende de qual é a forma de ajuda.

Se vocês forem o Amor, tudo o que vocês são é ajuda.
Por outro lado, se vocês quiserem ajudar o ser, sendo vocês mesmos, o cego que ajuda outro cego, essa

ajuda é bem sumária.
Então, enquanto vocês colocarem a questão de poderem ou de precisarem ajudar, vocês estão na situação de

um cego que ajuda outro cego.
Isso é, certamente, útil, durante o aprendizado, e ajuda a compreender o papel de uns e de outros, mas,

entretanto, a um dado momento, vocês devem compreender que, se vocês mesmos estiverem na
transparência total da divindade, a sua transparência, sozinha, é uma ajuda.

Vocês não têm que se perguntar para ajudar, porque a ajuda ocorre, mesmo contra a sua vontade, além de
vocês, porque vocês estão além de vocês, efetivamente.

***

Questão: se sentirmos o sofrimento do outro, como gerenciar isso?
Superando.

A compaixão é uma etapa.
O carisma é uma etapa para o coração.

Estar no coração é praticar a magia do Amor.
A magia do Amor é uma radiação transformadora que escapa àquilo que está no próprio coração, quando ele

não o quiser.
Lembrem-se das palavras de CRISTO, que curou a mulher que sangrava.



CRISTO simplesmente disse: «Quem me tocou?», por que, efetivamente, essa mulher acreditou no poder do
Amor.

A crença dela bastou para gerar a própria cura.
A crença dela efetivamente gerou uma cura para a qual o próprio CRISTO nada fez.

É o Amor do qual Ele era portador que a curou.
Jamais se esqueçam de que os homens muitas vezes confinaram a energia do Amor, emitida pelos grandes

seres que viveram sobre esta Terra, através de testemunhos, de igrejas, de movimentos, através de
ensinamentos.

Mas o movimento, a igreja não é mais a verdade, porque ela fixa na forma algo que estava vivo.

***

Questão: como deixar irradiar a própria Luz e administrá-la da melhor forma possível?
Não há que administrar melhor.

Há que deixar ser.
O Amor que eu era, na minha encarnação, vocês acham que eu tinha o controle sobre ele?

Absolutamente não.
Eu estava totalmente abandonada a isso.

Eu nada podia controlar.
E, sobretudo, eu mesma.

***

Questão: então, você não tinha escolha?
Em momento algum eu tive a escolha.

Quando nos tornamos Luz, não há mais escolha alguma.
A escolha é uma ilusão para os filhos que se atrasam.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados Filhos da Luz, eu vou transmitir-lhes a minha Bênção e o meu Amor e restituir-lhes a sua
liberdade de movimento.

Sejam abençoados, vão para onde devem ir.
Estejam na Paz.

Vocês são amados de toda a Eternidade.
Ninguém os julga, exceto vocês mesmos.

A primeira coisa que vocês têm que fazer é não mais julgar, mas não se esqueçam, tampouco, de que aquele
que vocês julgam no exterior é você mesmo, sob outra faceta.

Não há distância entre ele e vocês.
Não há distância entre o assassino e CRISTO.

Isso é extremamente importante de compreender.
Bem amados, eu lhes envio o meu Amor e a minha Bênção e sejam livres para fazer o que lhes parecer bom.

************
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Bem amados filhos do Amor, recebam a Luz e o Amor e a minha bênção.

Eu sou MA ANANDA MOYI, e volto entre vocês para iluminar o que deve sê-lo ainda, a fim de permitir-lhes ir para
além de vocês, para além de sua Essência, a fim de evitar que os obstáculos, que podem aparecer agora e que são

todos ligados aos medos, sejam dissolvidos pela ação do Amor e por minha presença.

No curso deste dia vocês abordarão, primeiramente, o que, em sua tradição, vocês chamam os Arcanjos e que nós,
no Vedanta, chamamos diferentemente.

Assim, aquele a quem vocês chamam o Arcanjo Miguel corresponde, em minha tradição, a Krishna.
Ele é o ser azul de Luz antropomorfizada, certamente, mas correspondendo à mesma energia.

O Arcanjo Gabriel corresponde a Vishnou.
O Arcanjo Uriel Corresponde a Shiva, e o Arcanjo Rafael corresponde a Rama.

Existe em, em sua tradição, outros Arcanjos.

Nas tradições de Vedanta, esses papéis são atribuídos a outros tipos de energia. Isso, simplesmente, não para fazê-
los estabelecer relações ou inter-relações, mas para fazê-los compreender que, em todas as tradições, como em

todos os mundos (mesmo se os mundos diferem) as qualidades da consciência e da energia são sempre as mesmas.

Vocês cruzam, alguns, na abordagem da alegria, chamada serenidade; outros, na raiva ou na emoção, o que vem.
Isso não tem espécie alguma de importância.

Olhem no interior de vocês e compreendam que o que se manifesta são apenas elementos polarizados que não são
ainda a alegria suprema à qual eu os convido.

Entretanto, um grande passo foi dado.
Resta-lhes, agora, serem revestidos da potência arcangélica ou daquela dos Deuses criadores, como vocês

preferirem, a fim de poder viver o fogo interior.

O Arcanjo a quem vocês chamam JOFIEL deu-lhes uma centelha de verdade sobre o que vocês são.

A proteção, pelas energias arcangélicas ou pelos deuses do panteão hindu corresponde, a grosso modo, aos quatro
Vivos que permitem, como pilares de criação, à energia do fogo instalar-se em vocês.

Esse fogo é um fogo devorador que instaura, de maneira permanente, a alegria em vocês.

Ao final de minha intervenção, uma bênção especial acompanhá-los-á, antes da bênção dos quatro pilares da
criação.

Mas, antes, bem amados filhos, eu gostaria de abrir com vocês um momento de discussão, um momento de
compartilhamento, um momento de comunhão.

Porque as palavras, se são, por vezes, demasiadas, são, por vezes, também, um bálsamo que pode colocá-los nas
melhores disposições para ir aonde vocês devem ir.

Então, bem amados filhos, eu lhes dou a palavra.

Questão: qual é a diferença entre os Anjos e os Arcanjos?
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Em sua tradição, os Arcanjos são os arcos do anjo, são os arquétipos que presidiram à criação de formas de anjos.
Trata-se de uma variedade de anjo.

Por definição, anjo é uma variedade de ser de Luz que jamais viveu encarnação e representada, em suas diferentes
representações, por águias.

Na tradição de Vedanta, trata-se de tanques alados, mas é exatamente a mesma coisa.

Questão: quais são as funções deles?

Alguns intervêm em momentos privilegiados.
Quando eles intervêm, os quatro principais, eles vão permitir estabilizar em vocês os pilares que permitem o despertar

dos Agni Deva, o despertar do fogo, portanto, em sua forma presente. É uma proteção necessária.

Alguns arcanjos intervêm, também, ou simultaneamente, ou de maneira diferente, no momento de grandes eventos
que ocorrem no Sistema Solar.

Krishna, assim, é o combatente, assim como seu Miguel, o Arcanjo Miguel.

Cada um corresponde a um pilar: o pilar do Norte, o pilar do Sul, o pilar do Leste e o pilar do Oeste.
Os pilares, mesmo se tenham essa denominação, não fazem referência ao que vocês chamam as quatro direções

cardeais, mas a um quadro inerente e específico no qual deve desenvolver-se o fogo.
Um quadro que limita a expansão do fogo em sua forma, para não destruir a forma.

O despertar total do fogo ocorrendo sem a presença vibratória e consciente dos quatro arcanjos resultaria numa
combustão espontânea.

Questão: o fogo está ao centro dos quatro pilares e corresponde ao que se chama o Santo Espírito?

O fogo é a resposta à presença do Santo Espírito, inteiramente, em vocês.
O Santo Espírito, tal como vocês o nomeiam, é uma energia descendente.

O fogo é uma energia e uma consciência ascendente.

Questão: a presença vibratória de um canto, de um mantra, de música, pode ajudar a dissolver os medos?

Bem amado filho, trata-se de muletas que lhes são dadas, assim como a beleza da criação, para permitir-lhes
esquecer de algumas vicissitudes presentes devido mesmo à sua encarnação.

Assim também os incensos, os perfumes, os odores, as músicas, as danças, são outros elementos que vêm exaltar
sua alma para encontrar esse despertar, essa alegria e esse fogo.

Questão: é possível para um pai, hoje, liberar seus filhos da relação paterno-filial?

Isso parece difícil ao nível ainda que apenas do DNA que vocês compartilham.

Lembrem-se de que o maior carma que a pessoa tem a superar está ligado aos pais, porque vocês escolhem,
sistematicamente, como pais, pessoas que os assassinaram ou mataram, ou fizeram muito mal numa vida passada. E

vocês voltam, através do DNA que vocês tomam, a permitir a elas reparar o carma para com vocês.
É um ato de Amor indizível.

Entretanto, vocês estão ligados pelo DNA.

Apenas o despertar, que queima o DNA e transforma-o, ou o despertar de fins de ciclo é que permite isso, superando
o estágio da encarnação.

Entretanto, a liberação de seus filhos, de seus pais, é possível pelo despertar, precisamente.
Eu falava de seu despertar a vocês.

Vocês não são responsáveis pelo despertar de seus filhos ou de seus pais.

Questão: como estar seguro de que se fez uma boa escolha?

Vivendo-a.

Questão: o que é da relação cármica pai/filho no caso de um filho autista?

Exatamente a mesma coisa com, nesse caso, uma solução de reparação muito mais intensa, pela quantidade de
Amor necessária a revelar.

Quando eu falo de assassinato, não se trata sempre do assassinato da forma, mas de um assassinato na palavra.

Questão: por que seres evoluídos permanecem em contato com aqueles que os serviram, para além da vida?



Porque algumas almas, embora liberadas das contingências da forma e da vida, mantêm ligações que passam para o
além.

Elas se sentem investidas de uma missão específica em relação a essas almas com as quais eles se relacionaram e,
frequentemente, em relação.

Questão: isso significa que falecer, para um humano, não corresponde, forçosamente, a uma evolução de
consciência?

Perfeitamente.
Isso corresponde a experiências.
Vocês acumulam experiências.

Quando vocês deixam o campo de forma no qual vivem, vocês revivem, fora do tempo, a totalidade do que vocês
viveram, mas não em seu corpo ou em sua consciência, mas na consciência de todos aqueles (objetos, pessoas,

seres vivos) que vocês encontraram.

Se, por exemplo, vocês dirigiram um sorriso para um filho, no momento de sua morte, vocês não viverão o sorriso que
deram ao filho, mas viverão a reação e o sentir do filho.

É o mesmo para todas as ações que vocês cometem em sua vida, absolutamente todas.

Questão: o que acontece no momento do falecimento, quando se vê imagens da vida desfilar, como codificadas, de
algum modo?

Elas o são.
Nada do que vocês vivem na encarnação apaga-se.

Tudo se inscreve, mesmo o que vocês não veem, o que vocês não sentem, tudo o que acontece, não unicamente de
seu ponto de vista ao nível consciente e olhar, mas tudo o que os cerca é impresso no que é chamado o átomo-

embrião.

Questão: é esse átomo-embrião que deixa o corpo pelo nervo pneumogástrico, no momento do falecimento?

O termo «escapar» não é completamente exato, mas parece corresponder, caro filho, ao que há em sua
compreensão.

Questão: que vão tornar-se os arquétipos criados como, por exemplo, o arquétipo da dor?

A passagem para dimensões de Luz não pode deixar passar os elementos dolorosos.
Entretanto, sua memória será restaurada inteiramente, a título de experiência e não a título de emoções.

A emoção é totalmente superada nos mundos de Luz.
Entretanto, uma memória não emocional é mantida, assim como quando vocês passam de vida à morte nessa

dimensão, vocês experimentam o que acabo de dizer.
Do mesmo modo, passar em dimensão outra de Luz permite revelar o conjunto de suas memórias na encarnação,

mas também de suas memórias outras nesse plano, e a própria memória de sua alma, e tudo o que faz o que vocês
foram ou são.

Questão: por que uma Luz tão intensa passou pelos pontos de crucificação do Cristo no Calvário?

Algumas formas de iniciação conferem a alguns seres humanos o que vocês chamam os estigmas do Cristo.
Isso corresponde a uma realidade energética desejada por algumas energias estruturadas, além dos arcanjos, que

vocês chamam os serafins, que são seres de fogo que queimam.

Em algumas pessoas, que não são unicamente almas humanas, mas que são entidades planetárias que tomaram
forma humana, vocês encontrarão essa marcação.
Esse foi o caso para alguns santos de sua tradição.

O exemplo o mais conhecido é, certamente, aquele a quem vocês chamaram São Francisco de Assis que, mais tarde,
encarnou naquele a quem vocês chamaram Padre Pio da Pietrelcina, que era, de fato, uma grande entidade não

humana, que tomou forma humana pelo sacrifício, que era a entidade de Marte.

Questão: por que o Cristo disse na cruz: «Pai, por que me abandonastes»?

Ele ilustra, aqui, o arquétipo que vive absolutamente todo ser humano na encarnação, no instante precedente à
ressurreição e, portanto, da morte.

É um momento que precede a ressurreição, onde todos vivem os horrores do abandono e da solidão.
É o que eu exprimia há alguns dias, quando exprimi que vocês estão irremediavelmente sós e, no entanto,

irremediavelmente religados ao conjunto da criação.

Mas o ponto preciso da morte e da ressurreição acompanha-se de uma das angústias as mais profundas que existem.
Tranquilizem-se: essa é a última a viver nesses mundos.



Questão: o átomo-embrião corresponde à gota branca?

Existem dois átomos-embriões: um átomo-embrião espiritual e um átomo-embrião divino.
O átomo-embrião divino é apenas o testemunho da Presença.

Ele nada registra.
Somente o átomo-embrião espiritual codifica o que vocês vivem.

Questão: como se pode dissolver a angústia da separação e do abandono?

Vivendo-a, não há alternativa.
A última separação, que precede o despertar à alegria, passa sempre por essa etapa.

Eu diria mesmo que é esse processo de abandono, de dissolução que é responsável pelo despertar.

Nesse sentido, alguns místicos que escolheram o que vocês chamam um caminho de cruz, podem ilustrar isso.
Obviamente, não é absolutamente necessário que essa etapa dure toda uma vida, nem mais do que um instante.

Entretanto, algumas almas, por um caminho que lhes é próprio, experimentaram isso.

Questão: na tradição Ocidental, a imagem da coroa de espinhos do Cristo corresponde ao que se chama o despertar
da coroa?

Trata-se do mesmo processo.
Trata-se, também, no caso da coroa de espinhos, à renúncia à individualidade, ao mesmo tempo permanecendo na

encarnação, à renúncia dos desejos, à renúncia de certo número de coisas indispensáveis.

Questão: a angústia da separação, vivida por um filho, pode ser transmissível a seus próprios filhos, mais tarde, por
intermédio do DNA?

Além mesmo do DNA, pelos campos de força e de ressonância que vocês criaram.
Ser filho de tal pessoa necessita, também, compartilhar campos energéticos que são campos de consciência, antes

mesmo de ser do DNA.
Obviamente que isso é transmissível.

Questão: o filho de segunda geração deve, portanto, viver um duplo abandono?

Tudo depende da marca que há em vocês, da marca ligada, de uma maneira geral, ao que sua alma experimentou
como separação, durante suas encarnações.

Cada ser humano é diferente em relação a isso.

Questão: você falava de angústia no momento da morte. Isso significa que não há morte tranquila?

Eu falo da morte ligada ao despertar.
Eu não falo da morte de transição para passar do outro lado.

Questão: você falava da influência dos campos entre filhos e pais. Isso significa que o ser humano é totalmente
condicionado?

Até seu despertar, sim.
Entretanto, o despertar confere outra forma de condicionamento: a responsabilidade da Luz.

Ser um portador de Luz é uma grande responsabilidade, fazendo de vocês um ser desperto, um ser que leva essa Luz
e que deve distribuir essa Luz.

Isso é um fardo.
Isso é uma alegria.

Isso é o fardo da alegria.
É um grande peso, através da nova leveza encontrada no despertar.

O crescimento dimensional, o acesso além da forma, nas dimensões além das encarnações e além mesmo dos
mundos de Luz, até certa fase, são tomadas de responsabilidade cada vez maiores.

Essa tomada de responsabilidade acompanha-se, também, de uma liberdade cada vez maior.

Isso é muito difícil a assimilar com palavras.
O que eu quero dizer com isso é que não se deve crer que o despertar é uma retirada de responsabilidade.
Não se deve crer que o despertar vai retirá-los dos espinhos em suas vidas ou mesmo nos mundos de Luz.
Tornar-se Luz é um processo leve e pesado ao mesmo tempo, porque ele lhes confere a responsabilidade.

Questão: nós mantemos, portanto, a responsabilidade de nossa própria diligência de evolução?

Da sua, mas também de outros.
Eu dizia que vocês estão sós com o despertar, que há apenas você mesmo, mas, uma vez o despertar realizado, uma

vez a Luz revelada, vocês se tornam responsáveis pela Luz que emitem.



Vocês têm a carga de Luz.
Isso se acompanha de uma maior liberdade, mas também de um maior peso, mas esse peso é leve, porque ele se

acompanha de um crescimento importante de capacidades.

Questão: a missão desses seres é, então, difundir a Luz aos outros?

Isso é mais do que uma missão.
É a realidade do que acontece.

Questão: sabendo que todos temos uma cor de alma, ela vai perdurar na 5ª dimensão? E como reconhecer-se?

A cor de alma é específica para seu trabalho na encarnação.
Quando vocês saem dos mundos separados e dissociados de 3ª dimensão, essa cor não tem mais razão de existir.

Quanto ao reconhecimento, ele passa diretamente pela consciência pura e não mais pelos sentidos.

Questão: as pessoas que vivem o despertar têm vocação para provocar, de algum modo, o despertar no outro?

Isso vai bem além, caro filho.
Os seres que realizam o despertar, o acesso a outra vida dimensional, encarregam-se do conjunto da dimensão

inferior, ou seja, de todos aqueles que não viveram esse despertar.

Do mesmo modo, vocês compreenderam, através dos ensinamentos dos povos Intraterrestres que estão aí desde
muito mais tempo do que vocês e que velam pela estabilidade desse espaço de vida chamado Terra, mas, também,

de maneira coletiva, do conjunto da humanidade.
Nisso, a Luz é responsabilidade.

Encarregar-se quer dizer apoiar, guiar, amar e supervisionar as almas que ainda não encontraram o caminho da
ascensão, do mesmo modo que o Sol vela por vocês.

É o mesmo para as entidades de consciência que viveram o despertar e que passam a uma dimensão superior no
Intraterra.

Questão: essas pessoas que viverão o despertar «supervisionarão» a Terra, do mesmo modo que o fazem os
Intraterrestres hoje?

Isso se chama o serviço, e existe em todas as dimensões.

Questão: aonde irão aqueles que não viverem o despertar?

Para a mesma dimensão, mas em outras manifestações.

Questão: fora o Intraterra, quais são os outros espaços?

Vocês saberão, no momento vindo.

Questão: escolher-se-á?

Vocês não escolherão, mas serão escolhidos pelo princípio de afinidades vibratórias.

Questão: como fechar a porta aos desejos?

O desejo desvanece-se no despertar.
Toda vontade que desejaria constranger um desejo, qualquer que seja, veria aparecer outro desejo que o substituiria

também, rapidamente.

Em certo nível de existência, o desejo faz parte da existência.
Não se pode escapar ao desejo pelo controle.

Certamente, vocês podem controlar um desejo.
Mas, na 3ª dimensão, outros desejos surgem muito rapidamente.
O desejo dissolve-se por si mesmo, no momento do despertar.

Questão: então, como os seres despertos deslocar-se-iam, por exemplo, uma vez que tenham o desejo de deslocar-
se?

Não são eles que têm o desejo, é a Luz neles que exprime o desejo.

Questão: como saber se é a Luz ou o próprio ego?

O desejo está ao nível do ego.
O desejo ligado à Luz não é um desejo, é uma necessidade inerente à Luz.



Comer é um ato ditado pelo ego.
Assim, em minha vida, eu podia passar longos períodos sem comer.

Será que era meu desejo não comer ?
Absolutamente não.

Esse corpo estava saturado de alegria, saturado de felicidade e não tinha mais necessidade de absorver outra coisa.
Isso não era um desejo da forma, mas uma necessidade da Luz.

Questão: por que o despertar é limitado ao acesso à 5ª dimensão e não a outras dimensões?

Porque vocês são limitados por uma forma.
Tanto uma forma do envelope corporal, mas, também, de formas mais sutis.

Existem, eu diria, passagens obrigatórias.
Vocês não podem encontrar-se, de um dia para o outro, eu diria, gerente planetário ou gerente de um sol.

Questão: mas Santos já viveram essa ascensão fulgurante, para além da 5ª dimensão?

Sim, é claro, mas eles vinham de dimensões já bem além daquela que vocês experimentaram.

Questão: se nós substituímos o povo do Intraterra, o que ele vai tornar-se?

E bem, ele vai tornar-se o que deve tornar-se e o que ele espera desde muito tempo: aceder, ele também, a uma
nova dimensão e retornar e integrar uma nova etapa.

Questão: qual será essa nova etapa?

Isso não lhes concerne.

Questão: vamos nos encontrar?

Haverá grandes cerimônias.
Quando vocês forem habitar uma nova região, aqueles que conhecem a região os acolherão, é claro.

Existe, também, uma fase de preparação para novos paradigmas, para novos modos de viver.
Isso virá ao seu tempo.

Questão: o que se chama o despertar corresponde ao retorno à casa do Pai?

De algum modo, sim.
É viver sem estar separado, distanciado da dimensão da casa do Pai, mas ali há numerosas moradas.

Questão: o bakti yoga é a forma a mais rápida para aproximar-se do Pai?

O bakti yoga ou yoga devoto são formas específicas de serviço.
Efetivamente, praticar o bakti yoga, praticar as devoções, praticar o serviço vai aproximá-los, muito mais rapidamente,

do que a vida egoica, da divindade.

Isso vai encurtar consideravelmente o tempo consagrado à experiência pessoal.
Mas, entretanto, jamais o bakti yoga vai desencadear o despertar.

Nesse fim de ciclo, fim do Kali Yuga, o despertar é o mesmo para todo o mundo.
As consequências, obviamente, são diferentes segundo as almas, segundo os caminhos, segundo as fontes.

Está escrito também, nos Upanishads, que, no fim do Kali Yuga, os ensinamentos dos livros serão ultrapassados.
O que é válido durante um ciclo não é mais válido quando da mudança de ciclo.

Questão: seguir esses ensinamentos, hoje, poderia mesmo obstruir o despertar?

Eu já tive a oportunidade de dizer que toda crença, qualquer que seja, é um freio ao processo do despertar.

Vocês devem superar as crenças.
Vocês devem matar o Mestre.

Vocês devem, a todo custo, ir para além daquilo em que creram até o presente e que, até ontem ainda, era ainda seu
guia, sua rampa e sua segurança.

Questão: se o povo do Intraterra vai viver, ele também, uma reversão, isso significa que há ainda uma parte não
concluída na 5ª dimensão?

Mas tudo está não concluído, desde as dimensões as mais densas até as mais disformes.
Tudo se realiza a cada dia, a cada minuto.

A evolução, tal como vocês a entendem com seu mental, é algo que não apresenta fim, tanto nessa dimensão como
em todas as dimensões.



Questão: sua encarnação era ligada ao acompanhamento do processo coletivo de despertar?

Assim como a encarnação de todos os avatares, de todos os seres despertos.
Eu não falo de despertar no curso do processo de encarnação.

Eu falo, efetivamente, de seres despertos encarnados.

Questão: atualmente, quais são os seres despertos encarnados?

A cada geração, eles são menos de dez.
Não me cabe revelá-los.

Questão: é porque eles devem trabalhar discretamente?

Não todos.
Alguns sim. Alguns não.

Questão: Mãe e Sri Aurobindo permitiram conduzir a consciência às células do corpo?

Sim.

Questão: é bom continuar nesse caminho?

As técnicas que foram dadas por Sri Aurobindo correspondem a uma realidade, na condição, eu repito, que vocês
saiam do livro.

Lembrem-se de que vocês devem matar todos os professores e todos os Mestres para tornarem-se vocês mesmos
seu Mestre.

Vocês estão no fim de um tempo.
Esses seres, dos quais eu faço parte, nós nos encarnamos antes do fim dos tempos, para permitir-lhes viver isso.

Questão: deve-se sofrer uma iniciação para poder aceder ao absoluto?

O absoluto é uma revelação.
Não é uma iniciação.

As iniciações são múltiplas.
Existe uma infinidade delas.

Em sua dimensão, existe certo número de iniciações.

A revelação é uma forma de iniciação.
O despertar é outra forma de iniciação.

Iniciação consiste em iniciar um novo ciclo, num estado de consciência diferente daquele que existia antes.

Sua vida mesmo é iniciação.
As experiências que vocês vivem são iniciações.

Elas desembocarão, inevitavelmente, na Luz.

Simplesmente, um ciclo nesta dimensão (como em outras) tem uma duração não necessariamente linear.
Então, a duração pode ser muito grande ou muito pequena, mesmo num ciclo no qual vocês se situam.

Entretanto, vocês podem muito bem viver uma revelação sem, no entanto, a ela aderir.
O despertar é completamente outra coisa.

Questão: ao invés de passar de dimensão em dimensão, há um caminho mais direto para atingir nosso objetivo final?

Dado que as dimensões e a evolução são sem fim, como poderiam existir caminhos mais diretos para esse fim, que
não existe?
Não há fim.

Então, algumas almas podem provar a necessidade de usar atalhos, mas a passagem de uma forma à outra, além
das formas dos mundos de 3ª dimensão, necessita de certa progressão que não se pode economizar, porque, ir de

uma dimensão para uma dimensão superior é, de fato, crescer na Luz e crescer na consciência.

Algumas experiências vividas quando de algumas iniciações entreabrem as portas de consciência que podem ser
chamadas infinitas, cósmicas, divinas.

Mas não é porque uma porta se entreabre e vocês vivem o que chamamos uma consciência cósmica na qual vocês
fusionam com o sol, com as galáxias, que vocês se tornam, contudo, sol e galáxia.
Vocês sabem que vocês são isso, mas vocês não podem realizá-lo inteiramente.

O mais importante sendo estar conectado a essa realidade.



Questão: há uma compartimentação entre a 5ª dimensão e as dimensões acima, como há entre a 3ª e a 5ª?

Não.
As dimensões para além da 3ª têm consciência da interação de todas as dimensões.

Questão: ao invés de compartimentação entre as dimensões, pode-se falar de interpenetração?

Esse termo é exato.
Há interpenetração.

Mas há, também, interpenetração de todas as dimensões com a 3ª dimensão.
O único problema situa-se ao nível da consciência dessa interpenetração.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem amados filhos da Luz, vou transmitir-lhes agora minha bênção.
Vou pedir-lhes para acolhê-la, agora, inclinando sua cabeça e colocando suas duas mãos, como uma taça, sobre sua

fronte.

... Efusão de energia...

Sejam abençoados.
Eu os amo.

Eu lhes digo até muito em breve.

___________________________

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

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



DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou Ma.
Recebam todo o meu Amor e minha Bênção, caros filhos.
Recebam o Amor de minha presença.

Filhos da Unidade, filhos da Luz, paz às suas almas, paz às suas vidas, paz em seu coração bem amado.

Filhos da Luz, eu venho a vocês a fim de comunicar-me com vocês, a fim de comungar com vocês.

Como vocês sabem, já há algum tempo que vocês vivem e esperam, num mundo que espera um futuro
luminoso.
Vocês vivem num fim de alguma coisa.
Esse fim não é um drama, mas, ao contrário, um regozijo.

Vocês vão, enfim, reencontrar a totalidade de seu ser, a totalidade de sua Essência e a totalidade do que vocês
são.
Vocês vão renascer no Amor, pelo Amor e para o Amor.

De toda a eternidade vocês são os filhos da Luz e os filhos do amor.
Somente alguns véus, necessitados pelas experiências desejadas e desencadeadas por vocês, afastaram-nos
dessa Verdade essencial.

Entretanto, se vocês soubessem como vão sair crescidos e luminosos dessa ausência de Luz que vocês
experimentaram!
Não tenham medo.
Tentem amar o mais possível.
Vejam, em cada um de vocês, a totalidade do Amor.
Vejam, em todas as manifestações da vida (sobretudo se elas lhes pareçam privadas dessa qualidade de Luz
e de Amor), a intensidade do Amor e da Luz.
A Sombra é apenas um olhar levado por um olhar que põe a sombra.

Vocês devem cultivar em seu interior o Amor.
Lembrem-se de que o Amor é doação, de que jamais o Amor é posse.

Qualquer que seja a relação de Amor que vocês vislumbrem, isso deve permanecer presente em seu espírito.
Assim é do Amor entre os seres.

O Amor é algo que torna livre.
O Amor é algo que não força, jamais.
O Amor é algo que vocês devem dar.

Bem amados filhos da Luz, neste fim de ciclo vocês devem provar sua fé no que vocês são, sua fé no Amor e
sua fé na Verdade, porque nada mais subsistirá além do Amor.

Tudo o que não é Amor perecerá, tudo o que não é revelado a si mesmo não terá mais razão de existir, porque
a Luz estará por toda a parte.
Vocês devem perceber isso, vocês devem crer nisso, para além da crença e para além de um mecanismo
mental.

Vocês devem aceitar isso como uma lei essencial e uma Verdade essencial, mas, além de aceitar, vocês
devem, sobretudo, viver, vocês devem, sobretudo, criar isso.

Vejam vocês: vocês estão em igualdade do criador.

Como eu dizia em minhas numerosas intervenções, entre vocês e eu não há mesmo a espessura de um
cabelo, entre vocês e eu há uma defasagem do que vocês chamam o tempo de um ínfimo bilionésimo de
segundo.
Vocês e eu somos os mesmos.
Vocês e eu somos o mesmo Amor.
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Você, e o outro você, e seu inimigo são o mesmo Amor.
Simplesmente a experiência da encarnação afastou-os e pôs, entre vocês dois, uma distância que existe
apenas em seus filtros e em suas construções e, entretanto, não há nessa oposição aparente entre vocês e o
inimigo qualquer distância.

Há tanto Amor em seu inimigo como em você mesmo.
Não há inimigo, não há amigo, há apenas uma Verdade, há apenas uma essência, há apenas uma manifestação
que é Amor.

O mundo que vocês percorrem não existe; o mundo que vocês percorrem é apenas uma projeção.
Nós chamamos a isso, em minha tradição de origem: maya, a ilusão.

Vocês estão na ilusão, na ilusão da separação.
Na ilusão de que o Amor pode apenas ser exclusivo.
Na ilusão de que vocês são limitados.
Há, no entanto, apenas os limites que vocês põem, vocês mesmos, para a expressão do Amor.

O Amor engloba tudo.
O Amor engloba todas as coisas.
O Amor está por toda a parte.
O Amor deve revelar-se tal como ele é.

Só a ausência de certa Luz os faz vislumbrar a ausência de Amor em manifestação e, no entanto, vocês são
seres de Amor e, no entanto, vocês são seres generosos e, no entanto, vocês são seres de exceção.

Vocês são seres de Unidade de Verdade.
Vocês são seres imensamente corajosos por terem se aventurado nesses lugares e nessas crenças.

O Anjo deseja que experimentem o que vocês experimentam: a distância, a separação, o sofrimento.
Nós podemos mesmo medir a grandeza de seu Amor manifestado pelo sofrimento que vocês suportam.
Certamente, o sofrimento não é desejado pelo Amor; ele é desejado apenas porque vai permitir-lhes realizar o
Amor num estágio ainda maior, ainda mais belo.

Vocês devem perceber que o Amor não é jamais uma imposição, que o Amor é liberdade.
O amor não impõe jamais, o Amor se dá sem refletir, sem cálculo, sem emoção.
Vocês devem fazer de sua vida a totalidade do Amor, porque vocês são seres generosos e belos.

Bem amados filhos da Luz, vocês devem gravar em vocês a Verdade desse Amor nos momentos (e eles
podem ser numerosos nessa manifestação) em que vocês podem provar o que se chamam dúvidas ou faltas
de Amor.

Vocês devem compreender que a falta de Amor que vocês sentem em alguns momentos está aí apenas para
fazê-los crescer na intensidade de Amor, e absolutamente nada mais, nada mais.
Quanto mais vocês crescerem em Amor, mais vocês receberão o Amor, mais vocês darão o Amor, mais vocês
o receberão.
Quanto mais vocês derem, mais ele lhes será dado.
Quanto mais vocês aceitarem essa Verdade essencial, mais vocês se aproximarão da Verdade, ao mesmo
tempo mantendo esse veículo ilusório no qual vocês estão.

Essa prisão não é uma prisão; essa prisão, que é sua forma, é a ocasião inconcebível que vocês se deram
para crescer na Verdade do Amor.

O Amor não julgará jamais.
O Amor está em tudo, ele não pode opor-se a uma de suas partes, qualquer que seja.

É o ser humano que opõe, que separa e que afasta, não o ser de beleza interior que vocês são, mas alguns
atributos de sua forma que tomaram o poder, de maneira extremamente injusta.

Vocês são a Essência da própria Verdade; vocês são a Essência da pureza, então, adotem um olhar puro,
porque nada está sujo, vejam em sua encarnação.
Cabe apenas a vocês, nesses mundos privados da Luz absoluta, manifestar essa Luz, manifestar a pureza,
manifestar a beleza, a alegria a mais total.

Vocês devem estar à escuta do que diz seu coração e não do que diz sua cabeça.
A cabeça mentirá sempre, o coração, jamais.

A Verdade é a Unidade do Amor.
A Verdade situa-se no que vocês são e não nas manifestações exteriores que são, necessariamente, ilusões
criadas por outros seres de ilusão, manifestando, com isso, as deformações do Amor.

O ódio é apenas uma manifestação deformada, ao extremo, do Amor, ligada ao medo, o medo da exclusão, da



diferença.
Somente os olhos e o mental veem uma diferença entre tal ser e tal outro ser, entre tal energia e tal outra
energia.
Mas digo-lhes, efetivamente, que, mesmo a mais negativa das energias está aí apenas para fazê-los crescer no
Amor e que, se vocês a experimentam, isso corresponde a um pedido importante de seu ser interior para
crescer no Amor e na Verdade.

O Amor é tudo o que é; o Amor é tudo o que não é.
Não há outra realidade que o Amor; não há outra Verdade que o Amor.

Todos os sentimentos, todas as gamas de sentimentos que podem ser provados por um ser humano em
encarnação são apenas deformações do Amor.

O Amor não é um sentimento; o Amor é um estado.
O Amor não é uma ação; o Amor é ação de graça, de Verdade e de Luz.

A cada vez que vocês tenham a impressão de andar na Sombra, lembrem-se de que vocês são seres de
beleza, de grandeza e de esplendor e de que apenas algumas partes inerentes à sua experiência querem fazê-
los crer o inverso, porque elas querem existir por si mesmas.

São quimeras que foram criadas por vocês mesmos, para fazer face aos seus próprios medos porque,
fundamentalmente, o medo não existe, ele é apenas uma criação na negação.

A criação na aceitação é Amor total e doação total.

Vocês não devem pôr limite algum à sua potência de Amor, à sua realização de Amor.
Nenhum dos entraves da ilusão, que vocês criaram, é suficiente para apagar seu Amor.

Parece-lhes, por vezes, que as vicissitudes de suas vidas, nos mundos diferentes onde vocês manifestam
suas ilusões (na família, em suas profissões, em suas relações) chegam, por vezes, a fazê-los duvidar.
Mas lembrem-se de que a dúvida é o maior húmus e o maior adubo do Amor, porque é através dela que vocês
descobrem o Amor.

Vocês devem ir totalmente nessa dimensão porque, nesse lugar, onde se encontra seu esplendor e sua
beleza, não pode haver dúvidas, não pode haver medos, não pode haver sofrimentos, não pode haver ilusões.

Bem amados filhos da Luz, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores de suas vidas, sejam elas felizes
ou infelizes, isso não tem qualquer espécie de importância, porque vocês têm todos a mesma finalidade e o
mesmo objetivo, mesmo e, sobretudo, se vocês dizem o contrário ou pensam o contrário.

O Amor sustenta e mantém toda a vida.
Não pode ser de outro modo, porque o Amor é tudo.
O Amor é o Tudo.
Vocês não podem ignorar mais muito tempo isso.

Vocês devem perceber seu potencial de Amor; vocês devem perceber a grandeza que vocês são.
Todo o resto são apenas ilusões e projeções.

O outro mesmo, seja o ser amado ou o ser odiado, é apenas uma projeção.
Tudo o que vocês veem no exterior está presente em seu interior.
Não há diferença entre o interior e o exterior.

Vocês devem tudo julgar, pesar, apreciar com o mesmo olhar, porque o fato de julgar com o mesmo olhar
todas as coisas conduz à ausência de julgamento.

Aquele que não vê diferença entre o Cristo e o ladrão compreendeu o essencial da Verdade.
Ele não está separado pela divisão do que se chama aparência da ilusão.
Ele está centrado e afirmado em seu olhar interior; ele não está sujeito às diferenças de forma e aos
julgamentos de valores ligados às diferentes formas, objetos ou concepções.

Vocês devem impregnar-se totalmente, crescendo na fé do Amor na Verdade, do Amor na irradiação do Amor.
Isso é algo que se constrói a cada instante e que, no entanto, já está construído inteiramente.
Simplesmente, o que vocês colocaram diante de seus olhos os impedem de contemplá-lo; o que vocês
colocaram diante de seus olhos são, obviamente, os medos, as crenças, as ilusões, mas vocês não devem,
tampouco, julgar isso, vocês devem englobá-lo na mesma realidade, na mesma Verdade do Amor.

Lembrem-se: o Amor é inclusivo e não exclusivo.
Todo Amor que se quiser exclusivo já não é o Amor, mas a posse.

O Amor é liberdade; o Amor é doação; o Amor é gratuito.
Então, por que vocês querem restringi-lo?



Por que vocês querem confiná-lo no ser amado?
Por que vocês querem confiná-lo nas circunstâncias felizes?

O Amor está absolutamente por toda a parte.
Sem Amor vocês não poderiam mesmo ver a ilusão que vocês criaram.
Sem Amor, esse mundo não perduraria um bilionésimo de segundo de seu tempo.

Vocês são essa eternidade de Amor.
Vocês são essa centelha de Luz e vocês são a Luz que criou a centelha.
Vocês são tudo isso ao mesmo tempo.

Vocês são o anjo; vocês são a criança que morre de fome; vocês são também aquele que vocês tiveram,
talvez, vontade de matar.
Tudo isso são apenas ilusões, construções, aparências.

O Amor os engloba.
Mesmo essa forma ilusória na qual vocês estão pôde ser construída apenas pela vontade de Amor.

A negação do Amor conduz à não-vida, conduz ao sofrimento, conduz à exclusão, conduz ao confinamento,
conduz ao errante e conduzirá, um dia, necessariamente, à grandeza e à ressurreição do Amor.

Vocês estão numa época na qual lhes é pedido para parar o caminho e, simplesmente, abrirem-se à totalidade
do Amor, porque esse é o momento.
Esse momento é raro, esse momento é importante, esse momento é grande: é o momento dos reencontros, é
o momento dos casamentos, é o momento para a reconexão ao que vocês são, de toda a eternidade.

Vocês são além da forma, vocês são além da manifestação, vocês são além do criado, vocês são além da
criação, porque vocês são o criador e a criatura exteriorizada em si mesma.
E, entretanto, vocês são a Fonte, e nada pode existir sem essa Fonte.
Tomem cada vez mais consciência dessa Verdade, porque é a única.
O resto é apenas vaidade, o resto é apenas negação.

O Amor é soma.
O Amor é multiplicação.

Bem amados filhos da Luz, quando vocês tocarem a realidade do Amor que vocês são vocês viverão num
estado permanente de Amor.
Nenhuma circunstância interior ou exterior poderá alterar essa Verdade essencial nesse mundo e nos outros.

Esse Amor já está aí, inteiramente, na eternidade.
Vocês devem viver nessa santidade, não a santidade das imagens que algumas tradições e religiões
traduziram a vocês, de maneira ilusória.
A santidade não é a perfeição, na acepção humana.
A perfeição espiritual é apreciada e medida na qualidade da intensidade do Amor.

Bem amados filhos da Luz, vocês devem superar os véus da aparência, vocês devem superar os medos de
todas as espécies, porque o medo é apenas uma projeção.

Fora do estado de Amor que vocês são, se vocês estão estabelecidos no Amor, o que vocês querem que
aconteça?
O que vocês querem que se passe?
Porque, no Amor, nada se passa, nada acontece que não seja o Amor.

Bem amados filhos da Verdade, vocês são amados, de toda a eternidade, para além mesmo das ilusões que
vocês criam.
Para além da encarnação na qual vocês estão nós, seres multidimensionais percebemos essa grandeza que
os anima e os sentidos do sacrifício que lhes permitiram ousar entrar nessa ilusão.

Lembrem-se, bem amados filhos, que o Amor ignora o medo, que o Amor ignora a separação, que o Amor
ignora as dores e as alegrias, porque o Amor é a Alegria, o Amor é plenitude.

Como, nesse estado de plenitude, poderia existir lugar para a incompletude, para o sofrimento, para a falta?

Aí está, bem amados filhos da Luz, algumas palavras simples sobre o Amor, que eu tinha vontade de
comunicar-me com vocês.

Bem amados filhos da Luz, eu os agradeço por seu instante de comunhão comigo, por seu instante de
confiança, de Verdade.

Bem amados filhos da Luz, eu não os deixo, porque eu estou em vocês.



Sejam abençoados, vão na Paz, vão no Amor, sejam a Verdade, sejam a Unidade.

Paz a vocês.
Eu os amo.
___________________________

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

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/


Eu sou Ma.
Recebam minha bênção.

Eu venho a vocês, com vocês, a fim de comungar na energia espiritual do coração, na energia da beleza, na
energia do Amor e na energia da Luz.

Na vida do ser humano existem numerosos caminhos, numerosas vias, numerosas interrogações também.
Existe, eu diria, uma infinidade, múltiplos mesmo, para cada um de vocês, no curso da própria encarnação, e

múltiplos, também, em numerosas encarnações.

Vocês têm, todos, sem exceção, a mesma finalidade, queiram ou não, reconheçam ou não, pouco importa,
porque essa finalidade está inscrita no tempo, na duração de suas encarnações.

Essa finalidade é a Essência.
A Essência é o Amor.

A Essência é a Unidade.
Isso, vocês sabem.

Mas o saber não é o viver.
O saber não é, necessariamente, integrá-lo.

Se vocês o recusam, obviamente, não me cabe julgar, nem a ninguém, porque esse é seu caminho, sua
experiência em sua encarnação, porque é a sua, e de ninguém mais.

Bem amados filhos da Luz, a finalidade continuará sempre a mesma.
É a mesma desde o começo dos mundos; é a mesma na finalidade dos mundos:encontrar a Essência, o

Coração, a Unidade.

Nesse espaço sagrado, no meio de seu peito, reside a Fonte, mas também a finalidade, reside também o
fim das interrogações, o fim da angústia, a paz, a serenidade.

Todas as respostas às suas questões encontram-se nesse espaço sagrado.

O jogo da encarnação (os jogos da experiência) faz com que vocês queiram afastar-se da Fonte.
A própria encarnação, por princípio, é afastamento da Fonte.

Esse afastamento da Fonte permite-lhes experimentar, em numerosos jogos, certa gama de emoções, de
sensações, de atitudes e de construções, ao nível do intelecto e do mental.

Essas experiências são temporárias porque se limitam, no máximo, à existência desta vida.
Por vezes, elas são temporárias mesmo em sua vida, percorrendo apenas algum tempo de sua vida e seu

interesse muda, tanto em função de seu desejo de experiências, em todas as esferas de suas experiências de
vida, como na alimentação, em seus reencontros, como em suas ocupações, quaisquer que sejam.

Uma única coisa, entretanto, é perene, uma única coisa instala-se de maneira definitiva (devido
mesmo à sua existência nesta dimensão), que é o Coração.

Aí está uma palavra bem grande: o Coração é o centro, antes de tudo.

MA ANANDA MOYI – 23 de outubro de 2008
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É o lugar de onde provém e para onde tudo volta.

Não se esqueçam de que vocês são construídos à imagem do Criador.
Tudo em vocês ressoa e evoca a beleza do Pai, a beleza da criação e a beleza da experiência,

qualquer que seja.

Toda experiência é, aliás, respeitável e autêntica para aquele que a vive, mas a experiência não os
predispõe a encontrar o Coração.

A experiência, por essência, afasta-os de sua Essência.
A experiência, por natureza, afasta-os de sua natureza.

A experiência afasta do Coração, porque ela mantém a separação, a divisão, os jogos do sofrimento e da
satisfação, do sofrimento e dos prazeres.

Por definição, os prazeres não são duradouros.
Nada é duradouro em sua vida, nem mesmo seu rosto, que vocês contemplam, no entanto, todas as manhãs

no espelho e que vocês reconhecem e, no entanto, tantas coisas ali mudaram.

A experiência é efêmera.
A experiência são instantes que se sucedem.

A Divindade é imanência, permanência e eternidade.

Vocês têm sede de eternidade, do mesmo modo que vocês têm sede de experiências.
Assim vai o jogo da encarnação, o jogo de suas encarnações e, no entanto, a experiência, mesmo levada ao

seu termo, deixar-lhes-á, sempre, em definitivo, um gosto de incompletude.

A experiência, a mais prazerosa que seja, transformar-se-á em lembrança.
Lembrança que poderá fazê-los lamentar aquela época, ou voltar a buscá-la.

Mas, entretanto, enquanto vocês estão nessa busca, vocês não estão na imanência, vocês não estão na
espiritualidade, mas na experiência.

A experiência foi desejada por um princípio espiritual que não é a experiência.
O princípio espiritual consiste, justamente, em reencontrar, através da experiência, o gosto da eternidade.

Vocês saíram da eternidade para entrar numa forma finita chamada encarnação.
Nada é fixo, nada é imutável na experiência.

Tudo é móvel, tudo é movimento.
Aliás, vocês mesmos dizem que a vida é movimento.

Isso é ilustrado pela sucessão de estações, a sucessão de dias, a sucessão também de emoções que vocês
provam.

Entretanto, essa não é a finalidade, a imanência.
Para encontrar a imanência, essa Essência que alguns de vocês buscam, é preciso, já, aceitar que a

experiência é ilusão, que tudo aquilo em que vocês creem, tudo a que aderem são apenas projeções e
construções.

Isso necessita uma coragem extrema, como abandonar suas crenças, como abandonar suas experiências.

Retenham que a experiência não é feita para aproximá-los da Divindade.
A experiência é feita para experimentar, mas, em definitivo, afastá-los-á sempre, e ainda mais, do que vocês

buscam, para alguns.

Apenas na parada da experiência, apenas na entrada na transcendência e na imanência é que vocês
encontrarão uma pausa nesses jogos.

E, no entanto, a experiência tem um objetivo espiritual, que foi desejado, decidido e decretado por vocês
mesmos e pelo Criador.

Então, que pensar disso?
Basta pensar que tudo está em seu lugar, como aquele que experimenta a necessidade de experimentar.

Essa necessidade de experiências pode levá-los para muito longe do que vocês são, mas ninguém deve julgar
isso, porque é seu caminho e ele é respeitável.

Mas, entretanto, se, agora, seu desejo é de encontrar a eternidade, a imanência, a transcendência, a
alegria sem fim, a alegria eterna, vocês devem, obrigatoriamente, parar a experiência.
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Parar a experiência não quer dizer parar a vida, bem ao contrário, mas entrar na vida.

A verdadeira vida é ausência de experiências, a verdadeira vida é imanência, eu repito.

A experiência inscreve-se numa duração temporal mais ou menos longa.
A imanência está fora do tempo e, portanto, fora da experiência e fora do passado, fora do futuro.

Ela é instante presente.

Como vocês querem realizar esse instante presente a partir do momento em que todo seu ser inclina-se para a
experiência, inclina-se para as projeções ou os sofrimentos ou as alegrias que vocês acumularam ou que

esperam?

Então, essas palavras são muito simples e, no entanto, tão poucos seres chegam a esse estado!
Felizmente existem períodos abençoados na história da humanidade, que ocorrem sempre nesses tempos de

fim de experiências, que foram chamados, na tradição hindu, os Kali Yuga, ou seja, a idade sombria.

Essa idade sombria predispõe a coletividade da humanidade, numa frágil proporção, a sair do campo da
experiência e a entrar no campo da imanência.

Se não, olhem o número de seres, nos milhões de seres que estão na encarnação que são capazes de levar a
efeito essa experiência a título individual.

Eles são, vocês hão de convir, extremamente pouco numerosos, tão pouco numerosos que deixam uma marca
indelével no campo de experiências do humano.

Entretanto, na graça do que vem, vocês têm a possibilidade, se tal é sua escolha, de penetrar na
imanência.

Penetrar na imanência é parar as experiências.
Parar as experiências é parar de girar nesses jogos interiores para o exterior, mas entrar no jogo final que é o

jogo da interioridade.

Encontrar o Coração, encontrar a Essência corresponde a isso.
Mas, obviamente, vocês me responderão que o ser humano é um ser de experiências, devido mesmo à sua

encarnação.
Isso é evidente.

Mas toda experiência tem um fim.

E quando a experiência cede diante da imanência?
Ela cederá no momento em que vocês tiverem suficiente, a título individual, experiências.

Quando vocês tiverem suficientemente experimentado as alegrias sucedendo-se a sofrimentos e sofrimentos
sucedendo alegrias.

Não pode haver equilíbrio na experiência, porque a experiência, eu repito, está inscrita no tempo, enquanto a
imanência está inscrita no instante e na eternidade.

Então, cabe a vocês escolher.
Vocês não podem mais, doravante, tocar ao um, tocar ao outro.

Como sabem, e como numerosos seres anunciaram, vocês entraram, desde algum tempo já, nos períodos de
escolha.

Essas escolhas os engajam em destinos e destinações e caminhos profundamente diferentes.
Reflitam bem no que vocês desejam.

Lembrem-se de que ninguém os julgará, senão vocês mesmos.

Não há vergonha em prosseguir a experiência.
Não há vergonha, tampouco, em buscar a imanência.

Isso cabe a vocês.
É sua própria história e suas próprias vidas que vão induzir em vocês a atração para a imanência ou para a

experiência.
E não julguem, tampouco, aquele que escolhe a experiência em relação àquele que escolhe a

imanência.
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Talvez, aquele que escolhe a experiência seja muito mais sábio do que vocês, talvez ele venha de mundos
muito mais evoluídos do que os seus, decidindo viver a experiência.

Isso, ninguém sabe.

Então, não há valor superior ou inferior entre imanência e experiência.
Simplesmente, o que eu posso dizer é que vocês todos que estão encarnados neste momento nessa fase de

Kali Yuga, vocês escolheram viver esse momento, não pode ser de outro modo.
Vocês escolheram este momento, a fim de colocarem suas escolhas.

Inúmeros seres também disseram que vocês são seres de eternidade, seres divinos, que vestiram os
caminhos e os momentos da experiência.

Isso lhes pertence, isso lhes é próprio.

Mas, em momentos regulares, a imanência apresenta-se a vocês e vem pedir-lhes para escolher.
Não há boas escolhas, más escolhas, mas escolhas que correspondem, em função de suas aspirações.
Essa escolha, essas escolhas, vocês devem fazê-las em toda intimidade, sem deixar-se influenciar pelos

eventos exteriores ou as opiniões exteriores.
Elas pertencem a vocês próprios.

Elas são pessoais.
Isso é essencial a compreender.

Não há boas escolhas, eu repito, não há más escolhas, mas há, entretanto, necessidade de afirmar suas
escolhas e seguir suas escolhas.

Vocês não podem pretender a imanência e prosseguir a experiência.
Vocês não podem pretender a experiência e continuar a imanência.

Essas duas escolhas são o oposto uma da outra.

Então, não deixem ninguém escolher em seu lugar, não deixem ninguém impor-lhes essas visões que serão,
necessariamente, as dele e não as suas.

Não deixem ninguém, não deixem nenhuma energia interferir com sua energia íntima.
Essa escolha volta a vocês, ela é sua herança de criador, ela é sua herança de Divindade.

Vocês nasceram livres e continuarão livres, quaisquer que sejam suas escolhas.

Somente Espíritos deformados têm tendência a querer considerar que o homem não pode ser livre e
deve ser dominado por um modo de funcionamento.

Eu não julgo o valor desses modos de funcionamento, mas, a partir do momento em que uma autoridade
exterior busque impor-lhes uma autoridade no interior do que vocês são, isso é já um erro.

Tomem, efetivamente, consciência dessas palavras, elas são extremamente importantes nos tempos
e nos momentos que vocês viverão sobre esta Terra.

Há momentos eminentemente próximos em que vocês não terão nada mais a que se prender, a não ser ao que
vocês são.

Há momentos eminentemente próximos em que a escolha será colocada e revelar-se-á totalmente a vocês e
que anunciam a maior das transformações da humanidade, porque a Luz vem a vocês.

O que vocês farão com essa Luz?
O que vocês farão com esse Amor que se apresenta a vocês?

Vocês vão dele desviar-se, ignorá-lo ou aceitá-lo?
Toda a questão está aí.

Não é uma questão de julgamento do que é bom ou do que é mau, porque o bom para um é mau para o outro.

Não há o que se lamentar sobre a escolha de uns e dos outros, sejam estes os mais próximos de vocês, um
companheiro de estrada, um ascendente ou um descendente.

Alguns disseram que seus filhos não lhes pertenciam, e isso é verdade.
Vocês serviram de apoio a eles para manifestarem-se, assim como seus pais permitiram a vocês

manifestarem-se.
Aí param suas responsabilidades.

Aí para o dever.

As escolhas devem ser decididas com toda liberdade.
Absolutamente nada deve vir interferir em suas escolhas, tanto para a imanência como para a experiência (eu

me exprimo a propósito das duas opções).

Não há elemento que justifique ou contra-indique uma ou a outra das escolhas, mas, entretanto, a vida que
decorrerá será, obviamente, função de escolhas que vocês colocaram em sua alma e consciência, eu diria.

Eu sempre disse que vocês eram os filhos da eternidade, da Unidade, da Luz, e Luz, vocês mesmos.
Saibam que, ainda que vocês escolham o caminho da experiência, a Luz voltará em outro momento

apresentar-se a vocês e virá perguntar se vocês estão prontos para entrar em seu seio e voltar a



tornar-se essa Luz.

Apenas as construções do mental ou de suas próprias emoções e de sua personalidade é que podem tornar
esses instantes de escolha num modo dramático, mas não há qualquer drama, há apenas retribuições.

O que vocês observam sobre a Terra nesse momento, e o que vocês vão observar muito em breve,
são apenas consequências de ações passadas da humanidade.

Mas vocês não são as consequências, vocês não são responsáveis, a título individual, do que acontece ao
nível coletivo.

O que a crisálida e a lagarta chamam a morte, a borboleta chama o nascimento.
É o mesmo nos instantes que vocês viverão.

Eles são iminentes, eles não são daqui a uma geração, eles não são calculáveis em termos de anos e, para
alguns de vocês, eles já estão aí.

Vocês estão avançados, alguns, em relação ao coletivo, mas o coletivo não vai tardar a fazer irrupção, a
imiscuir-se na realidade.

Não contem comigo para descrever-lhes a natureza do que vem, a manifestação do que vem.
Saibam, simplesmente, que o que vem é a justa retribuição, mas é, também, a memória do juramento

da Luz, a memória do juramento do Amor.

Recordem-se, também, de que, a partir do momento em que vocês saem de sua escolha para
influenciar na escolha de outro ou de outra, vocês saem de seu direito.

Vocês não têm direito algum de exigir ou de fixar uma escolha para outro ser, quem quer que ele
seja.

Assim como a Luz, o Amor e o Pai deixam-nos livres, assim vocês devem deixar livres aqueles que
fazem escolhas diferentes da sua, porque isso cabe a eles.

Eu repito, não há possibilidade alguma de julgamento.
Cada coisa está inteiramente em seu lugar, sobretudo nesses momentos reduzidos, sobretudo no que é

iminente.
Cada ser está em seu próprio lugar, cada situação está em seu próprio lugar, cada grupo de almas está em seu

próprio lugar.
Não pode ser diferentemente.

Os momentos iminentemente próximos são momentos que eu qualificaria de hipersincronia, de hiperfluidez.
Somente o olhar que vocês levarem poderá fazê-los dizer isso é negro, isso é branco.

Na realidade, isso não é nem negro, nem branco; isso é simplesmente evidência da Luz e a Luz
contenta-se em ser e não porta julgamento.

A partir do momento em que a Luz porta um julgamento, ela já não é mais a Luz.
Ela já é manifestação e experiência, mas não é mais a Luz.

Lembrem-se disso.

Vamos dizer que, qualquer que seja seu caminho, vocês devem compreender que o que é proposto à
humanidade é um momento de Unificação e de Unidade reencontradas.

Isso é essencial a integrar, eu diria, em sua cabeça, mas também em seu Coração.

Quaisquer que sejam suas escolhas (a experiência ou a imanência, pouco importa), progressivamente e à
medida que esse momento aproxima-se, vocês conseguirão encontrar um caminho de equilíbrio.

Certamente que o caminho de equilíbrio da experiência passará por extremos, enquanto a escolha da
imanência traduzir-se-á por um centramento, por um sentimento de Unidade que vocês jamais

provaram.

Quando vocês viverem esse instante, vocês o reconhecerão entre mil, porque ele não é a nenhum
outro similar.

Ele não pode ser confundido nem com mecanismos místicos, nem com mecanismos de satisfação do ego.
É sua Unidade reencontrada, e isso lhes pertence, e isso ninguém pode transgredir ou forçar.

Esses momentos que vocês vivem, que se aproximam, são momentos (como já lhes foi dito por outras
entidades) extremamente preciosos, raros, tanto em sua intensidade como em sua repetição.

Esses momentos são momentos em que a experiência reencontra a imanência, momentos em que a dualidade
resolve-se na Unidade.

É o momento em que o Divino vem bater à sua porta, à porta de seu Coração, à porta de sua
Essência.

Então, tudo o que poderia emergir que não propicie o equilíbrio em vocês, ao redor de vocês, demonstra
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simplesmente uma única coisa: é que, pelo momento, não há em vocês sincronismo entre suas escolhas e o
que vocês vivem.

A partir do momento em que a escolha estiver integrada, aceita (e, eu repito, qualquer que seja essa
escolha, a experiência ou a imanência) vocês estarão, naquele momento, em acordo consigo

mesmos e vocês reforçarão o que são, seja o ego ou o ser Divino que está em vocês.

Aí estão alguns elementos de informação que eu tinha, caros filhos, a comunicar-lhes em relação ao que está,
agora, sobre esta Terra.

Se vocês têm questões, eu gostaria de tentar ajudá-los.

Questão: ter uma atitude de confiança pode ajudar-nos em nossas escolhas?

Eu diria, antes, que a confiança vem da escolha efetuada.
Enquanto a escolha não é feita, vocês não podem ter confiança.

A escolha, não unicamente efetuada na cabeça, mas manifestada na realidade de sua experiência de vida,
traduz-se, necessariamente, por uma confiança.

Se é a escolha da experiência, ela se situa, necessariamente, ao nível da personalidade.
Se é a escolha da imanência, ela pode também situar-se na personalidade.

Mas, geralmente, se vocês fazem a escolha da imanência, vocês entrarão na confiança.
Essa é a prova de que a escolha da imanência situa-se ao nível da alma.

A partir do momento em que vocês decidem essa escolha conscientemente, é a personalidade que se
exprime.

A escolha da imanência não é uma escolha do mental.
A escolha da imanência é aceitação, abandono, soltar, e confiança.

Não se pode decretar a escolha da imanência, em contrapartida, pode-se decretar a escolha da experiência.

Questão: essa escolha está integrada em nós desde nossa encarnação, em nosso caminho de vida?

Ela faz parte do caminho da humanidade nesse instante.
Se vocês estão presentes, é que vocês escolheram.

Questão: a escolha da imanência manifesta-se por um sentir?

A palavra sentir é bem frágil, caro filho.
A escolha da imanência traduz-se por uma passagem na Unidade, ao mesmo tempo conservando a forma.
É um sentimento interior, no sentido o mais nobre, que encontra sua justificação no estado de ser que isso

gera, que é um estado de pura Luz.
É o momento em que a Luz que era contemplada no exterior torna-se interior e não se vê mais, porque,

tornando-se Luz, vocês não podem mais ver a Luz, nem a Sombra.
Vocês entram no que algumas tradições chamaram o Eu Sou.

Questão: o trabalho com os cristais corresponde mais à experiência do que à imanência?

A experiência de cristais pode ser experiência, mas pode participar também da imanência, sabendo,
efetivamente, que a escolha final da imanência não é ligada a um cristal, nem à personalidade, nem a algo que

vocês decretem, nem a algo que vocês afirmem.

A imanência é um estado de ser.
Eu o defini como abandono, soltar, domínio.

Mas alguns eventos, algumas experiências são capazes de aproximá-los da imanência e outros de afastá-los
dela.

É tornar-se Deus, conter a totalidade do criado e do não criado, ao mesmo tempo mantendo uma forma.

Questão: como a escolha da imanência traduz-se em nossa vida quotidiana?

A escolha da imanência, caro filho, vai induzir em você a Unidade.

A Unidade é um estado.
Nesse estado não há incapacidade, eu diria, para levar a efeito essa vida corrente, mas, simplesmente, essa

vida corrente é colorida por esse sentimento de Unidade.

Nessa Unidade não há mais oposição, dualidade.
Ali pode apenas haver manifestação dessa Unidade.

Lembrem-se de que o mais puro marcador de sua escolha da imanência corresponde ao seu estado interior de
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Unidade e a Unidade que vocês manifestam, e que vocês se tornaram, não vê oposição alguma com o que
vocês chamam de vida corrente.

Simplesmente, o que diferencia aquele que fez a escolha da imanência daquele que fez a escolha da
experiência é uma qualidade de ser.

Há um que está em acordo com o Pai, que se torna Deus, a totalidade do não criado e do criado, ele se torna
unitário, ele não está mais fragmentado.

Enquanto aquele que continua na experiência sem ter vivido a escolha da imanência está totalmente
fragmentado, dissociado, passa seu tempo a tentar reunir-se, sem conseguir, obviamente.

Questão: essa escolha da imanência pode conduzir a perturbações no destino?

Obviamente.
A partir do momento em que vocês entram na Unidade, todos aqueles que estão fragmentados, na dualidade, e

que têm medo da imanência, que escolheram a experiência, vão tentar confrontá-los e desviá-los de seu
caminho.

Então, obviamente, sim, a passagem na Unidade acompanha-se de certo número de cataclismos que podem
tocar todos os setores de sua vida, mas que não são desencadeados por vocês, que são desencadeados por

aqueles que permaneceram na dualidade, sejam eles os mais próximos companheiros com os quais vocês
vivam.

Questão: você falou de escolha e de reencontro da imanência. O reencontro aparece a partir de
quando houve a escolha?

Há a imanência que traduz uma escolha.
Enquanto vocês decretam a escolha da imanência, isso permanece um decreto mental, e vocês participam

ainda da experiência.

A escolha da imanência é a passagem na Unidade, a reentrada na fluidez, um abandono.
Essa escolha não é ativa, não é um desejo, porque, enquanto é um desejo, ele pertence ao mundo do mental e

da projeção.

A escolha da imanência e, portanto, a Unidade que dela decorre e a acompanha, corresponde, antes de tudo, a
um abandono e a um soltar.

Questão: onde está verdadeiramente a escolha, como se implementa, uma vez que estamos
encarnados para experimentar?

Vocês decidiram encarnar-se para experimentar, certamente, mas a experiência final é o retorno à imanência.
A experiência pode durar tanto tempo, vidas, ciclos, que vocês desejam, até o tempo em que vocês tenham

esgotado a experiência.
Tudo depende do desejo que vocês formularam, ao encarnar-se, de afastarem-se da Luz.

A experiência não é a espiritualidade, mesmo a experiência espiritual não é a Divindade.
Ela participa do jogo.

Um dia vocês serão muçulmanos, um dia vocês serão cristãos, um dia vocês serão judeus, mas são apenas
experiências, uma vez que vocês voltam.

Enquanto vocês voltam, é que vocês não terminaram a experiência.

Ora, o momento que vocês vivem não é um momento individual, é um momento coletivo, e vocês estão sujeitos
a essa lei coletiva.

Assim como vocês estão sujeitos à morte, a partir do momento em que vocês entram na encarnação.

Questão: como acompanhar o melhor possível os filhos?

Contrariamente ao que vocês pensam, meus queridos filhos, seus próprios filhos, sobretudo se são jovens,
têm tudo neles para enfrentar, superar e transcender o que se manifesta, contrariamente a vocês.

Não há, portanto, preocupação a ter.
Basta-lhes simplesmente ser vocês mesmos e responder, na medida de suas capacidades, às questões que

podem suscitar o que vem.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes agradeço por terem me acolhido.
Para além da expressão das palavras, eu lhes proponho reunirem-se, em meu coração de mãe, agora.

Eu lhes digo até muito em breve.

Recebam todo meu Amor.

... Efusão de energia...

Sejam abençoados.



__________________
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Bem amados filhos da Luz, eu sou Ma.

Acolham, em vocês, todo o Amor que eu lhes dispenso, todo o Amor que nos religa.

Eu sou a filiação da Divina Mãe.Eu sou a filiação da Divina Mãe.

Eu encarnei a Divina Mãe e eu a encarno ainda hoje.

Bem amados filhos da Luz, regozijem-se, regozijem-se porque a hora chegou, a horaBem amados filhos da Luz, regozijem-se, regozijem-se porque a hora chegou, a hora
chegou de reencontrar a Luzchegou de reencontrar a Luz..

Não dêem qualquer importância aos gestos do medo, porque aqueles que têm medo não sabem ainda que a
Luz está aí.

Suas Núpcias chegam a seu fim.
Vocês chegam, enfim, à revelação e à resolução de tantas e tantas encarnações passadas nesta ilusão, a fim

de revelar a hora de Glória que está aí, agora.

Nesses momentos que vêm, vocês viverão a Alegria, cada vez mais.Nesses momentos que vêm, vocês viverão a Alegria, cada vez mais.
Vocês se tornarão lúcidos e conscientes do que é.Vocês se tornarão lúcidos e conscientes do que é.

Então, jamais, jamais, oh jamais, o medo poderá chegar em vocês, porque a Alegria os mantêm no Amor e na
Verdade.

E no Amor e na Verdade não há lugar para o medo, não há lugar para outro a não ser aE no Amor e na Verdade não há lugar para o medo, não há lugar para outro a não ser a
Luz.Luz.

Vocês dançarão, seu Ser interior vai dançar a dança da Criação.
A dança da Criação chega para vocês.

E vocês já sentem a presença e a pressão em suas estruturas, no que vocês são?E vocês já sentem a presença e a pressão em suas estruturas, no que vocês são?

A roda gira e ela chega agora no momento do intenso, no momento do extraordinário.

Esse momento que vocês todos procuraram, tanto esperaram, está aí, no silêncio de seu Templo Interior, no
silêncio de seu espaço sagrado.

Algo nasceu, algo se revelou e vocês estão aí, como crianças maravilhadas do que se manifesta a vocês e
vocês podem tomar consciência de que o Amor e a Verdade são simples, que o Amor e a Verdade são

humildade, beleza.

A hora da Ressurreição está próxima, meus filhos, vocês todos que trabalharam, aqui eA hora da Ressurreição está próxima, meus filhos, vocês todos que trabalharam, aqui e
em outros lugares, vocês todos que tatearam, afundaram, recuaram, experimentaram,em outros lugares, vocês todos que tatearam, afundaram, recuaram, experimentaram,

chegaram ao final e ao apogeu de sua experiência humana, a hora soou.chegaram ao final e ao apogeu de sua experiência humana, a hora soou.

Vocês chamaram o Pai, o Pai responde.Vocês chamaram o Pai, o Pai responde.

Vocês chamaram a Fonte de seus desejos, de suas orações, de suas intenções e de suas ações, a Fonte lhes
responde.

Vocês são restituídos a esse agora eterno.
O eterno se revela, em Graça e em Majestade, a fim de restituí-los à sua Eternidade, àO eterno se revela, em Graça e em Majestade, a fim de restituí-los à sua Eternidade, à

sua Beleza, à sua Luz.sua Beleza, à sua Luz.
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Vocês são os filhos do Eterno, vocês são meus filhos.
Assim, talvez vocês já percebam o sopro da Graça, o sopro do Amor e da Luz que lhes penetram, pelo

instante, pelo momento.

Esses momentos de Graça, de Verdade que vocês vivem, uns e outros, vai se tornar sua Eternidade e sua
permanência.

Na Imanência, no atemporal, vem a Luz.
A Luz, ainda uma vez, é sua Alegria e sua promessa.A Luz, ainda uma vez, é sua Alegria e sua promessa.

Vocês percorreram tanto e tanto esses momentos, alguns de vocês...
Vocês experimentaram tanto e tanto que a hora do repouso chega enfim.

É também a hora da retribuição ou a hora em que vocês vão, também, acolher a totalidade de sua herança e
ressuscitar em vocês o Ser que vocês jamais deixaram de ser, apesar das aparências desse mundo.

Hoje é um dia dedicado, pelo mundo, à água, a água que sobe, a água que inunda eHoje é um dia dedicado, pelo mundo, à água, a água que sobe, a água que inunda e
também a Água Benta, a água do Batismo, a água da Purificação.também a Água Benta, a água do Batismo, a água da Purificação.

O que alguns homens chamam de desastres, nós, nós chamamos de elevação.
O que o homem chama de abominável, nós, nós chamamos de revelação.

Tudo é questão de ponto de vista e de olhar.
O olhar da Luz não pode jamais encarar a Sombra, o olhar da Sombra apenas vê a Sombra.

O Pai é Amor e Luz.O Pai é Amor e Luz.

A Sombra é apenas a Luz não manifestada e, hoje, a Sombra murcha e deixa lugar para a Luz, em suas
estruturas, em seu corpo, em sua consciência, neste planeta, neste sistema solar.

O conjunto deste Universo festeja hoje sua ressurreição.O conjunto deste Universo festeja hoje sua ressurreição.
Vocês ressuscitaram, na Glória do Senhor, na Glória da Verdade e vocês viverão, nesteVocês ressuscitaram, na Glória do Senhor, na Glória da Verdade e vocês viverão, neste
espaço de densidade, em suas vidas, o cumprimento da Promessa, o cumprimento daespaço de densidade, em suas vidas, o cumprimento da Promessa, o cumprimento da

Graça.Graça.
Isso é agora, isso não é um sonho.Isso é agora, isso não é um sonho.

Nesta ilusão, isso é Verdade.
O cumprimento desta promessa é, aliás, a única Verdade: é a irrupção da Verdade em meio à ilusão.

Ser-lhes-á solicitado que participem da dança, que participem da Luz.Ser-lhes-á solicitado que participem da dança, que participem da Luz.

Como participar?
Simplesmente estando consciente, sendo vocês mesmos e não personagens que vocês desempenharam ou

que vocês creem desempenhar na Unidade.
Tudo é simplicidade.

Na Unidade, a Verdade é simples.
Você deve ser simples e humilde, mas ser você mesmo, na força e na afirmação da Luz.
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A Luz não está mais escondida.
A Luz deve iluminar.

A Luz deve revelar a Sombra ainda presente, em você e ao seu redor.

Para isso, você afirma a Luz, você afirmará a Luz, você afirmará, enfim, o que você É.Para isso, você afirma a Luz, você afirmará a Luz, você afirmará, enfim, o que você É.

A água purifica em você o que deve sê-lo, jamais tenha medo da água, a água quer seu bem, mas a água sem
o fogo não seria nada e o fogo sem a água nada seria.

A água e o fogo são os agentes criadores, por excelência, os dois primeiros Viventes,A água e o fogo são os agentes criadores, por excelência, os dois primeiros Viventes,
aqueles que dançam a dança de Shiva, a dança da Criação, da desconstrução e daaqueles que dançam a dança de Shiva, a dança da Criação, da desconstrução e da

reconstrução do mundo.reconstrução do mundo.

Assim, a água toma uma importância capital na revelação da Luz, em sua humanidade,Assim, a água toma uma importância capital na revelação da Luz, em sua humanidade,
mas também em suas estruturasmas também em suas estruturas.

A água é o elemento que, hoje, lhes permitirá suavizar o fogo da revelação, lhes permitirá suavizar em vocês o
que deve sê-lo.

A água é um bálsamo, a água é uma carícia, a água é a Mãe, a Mãe é a água, a água é aA água é um bálsamo, a água é uma carícia, a água é a Mãe, a Mãe é a água, a água é a
Fonte manifestada nesta densidade, a água é o útero, a água é, enfim, o que permite aoFonte manifestada nesta densidade, a água é o útero, a água é, enfim, o que permite ao

fogo existir.fogo existir.

Vocês são os filhos da Eternidade, assim como Miguel os nomeou, os Portadores de Luz,Vocês são os filhos da Eternidade, assim como Miguel os nomeou, os Portadores de Luz,
os Transmissores de Luz, mas também os Criadores da Luz.os Transmissores de Luz, mas também os Criadores da Luz.

A água é útero.A água é útero.
A água é, também, revelação.A água é, também, revelação.

Aí estão as algumas palavras que eu tinha a lhes dizer, meus bem amados filhos, antes de fazê-los se
beneficiarem totalmente de minha radiância.

Eu gostaria de acolher os questionamentos com relação à água, com relação a vocês, não em seus
sofrimentos, mas com relação ao que vocês são, com relação à Luz.

Eu os escuto.

Questão: eu me sinto tão na gratidão nesse momento que me pergunto se podemosQuestão: eu me sinto tão na gratidão nesse momento que me pergunto se podemos
morrer de Amor?morrer de Amor?

Sim, é claro.
Vários seres humanos, aliás, o farão.

O Amor mata, mas mata apenas o corpo e desperta inteiramente o Espírito.
Isso é Verdade, meu filho.

O Amor, quando se torna tão verdadeiro, tão justo, e tão pleno, pode induzir à perda desse corpo que é apenas
ilusão, porque não há mais qualquer importância na revelação da Luz em vocês.

E, quando seu veículo (chamado, eu creio, veículo de Eternidade) se revela a vocês, vocês entram na dança da
plenitude, assim como eu o expressei em minha vida, durante tempos muito longos onde nada mais desse

mundo me interessava, onde eu não tinha mais necessidade nem de água, nem de alimentos, nem de contatos,
porque eu estava imersa nesta Verdade.

Vocês viverão cada vez mais esses períodos em que tudo se basta por si, sem haver necessidade de
qualquer Fonte exterior, porque vocês se tornam a Fonte e vocês se confundem com ela.

Este abraço, esse casamento é um casamento místico.
Esse casamento místico é a conclusão perfeita das Núpcias Celestes, assim como o definiu Miguel desde

vários meses.

Entretanto, compreendam bem que lhes é solicitado para permanecerem nesta densidade para trabalhar, ainda
e mais, como lhes dizem os Arcanjos, como eu lhes digo, e como lhes disse Maria.

É-lhes solicitado muito, porque lhes é dado muito e o muito consiste, simplesmente, em Ser e em irradiar o que
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vocês são, sem julgamento, sem tomada de partido, com Alegria, com lucidez e, sobretudo, com simplicidade.

Seu olhar, sua radiação pode mudar a face do Mundo e isso está em curso.

Questão: nadar num lago, numa piscina, ou no mar, tem as mesmas virtudes?Questão: nadar num lago, numa piscina, ou no mar, tem as mesmas virtudes?

Não, bem amado filho.
Os lagos, os lagos de altitude, em particular, são os lugares onde a Presença da Divina Mãe é pura e intacta.

As piscinas são os lugares contaminados de todas as vibrações pesadas dos seres humanos que ali
mergulham.

A água do mar é a água do útero, a água da mãe indiferenciada, contrariamente à água dos lagos, na altura, que
é, ela, a água da Mãe diferenciada nesta matriz.

Ela é pureza.

Questão: habitando numa zona de montanha, eu vou oferecer minhas emoções nos cursos de água (torrentes).

A torrente é movimento, contrariamente à água do lago.

Na montanha, a torrente de montanha abriga certo número de vidas.
Essas vidas são movimentos.

Há elementais diferentes.
Alguns pertencem à ordem da Luz e outros pertencem à ordem da Sombra.

Isto está ligado ao que é a torrente, então, é preciso estar atento ao que acontece numa determinada torrente.

A torrente jamais é neutra, contrariamente à água de montanha de um lago.

O que eu disse para as torrentes é uma generalidade para todas as torrentes.
Existe, nas torrentes, uma proporção variável de Sombra e de Luz, o que não é o caso nos lagos de montanha.

Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre o feminino e o masculino?Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre o feminino e o masculino?

Bem amado filho, todo ser encarnado apresenta duas polaridades, qualquer que seja seu sexo.

Obviamente, para o homem predomina, geralmente, a polaridade masculina e, para a mulher, deve predominar,
normalmente, a polaridade feminina.

Mas, em um determinado momento da evolução, é preciso deixar aparecer a polaridade oposta na criança
interior e, um dia, progressivamente e à medida que o crescimento da Luz se faça, vocês devem,

necessariamente, equilibrar as polaridades.

O homem, a mulher, em vocês, deve apenas fazer juntar a androginia primordial.
Isso se manifesta, em Verdade, em diferentes níveis, mas é este o trabalho a realizar.

Ora, frequentemente, para o homem a parte feminina é procedente da mãe, do mesmo modo que para a
mulher a parte masculina é procedente do pai.

Assim, vocês devem se despojar dessas imagens construídas progressivamente e à medida de sua
educação, mas essas imagens não são vocês, é preciso, portanto, então, desconstruí-las, transcendê-las,

superá-las, para chegar à sua Unidade essencial.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes transmito todas as minhas Graças e todas as minhas Bênçãos.

Eu os amo.Eu os amo.
Eu os Abençôo.Eu os Abençôo.

Vão para a Fonte.Vão para a Fonte.
Acolham em vocês o fogo e a água que vêm a vocês, eles são os agentes e os meios de sua Ascensão aos

Reinos da Verdade, aos Reinos da Alegria inefável e eterna.

Eu os Abençôo.

_________________________
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Meus filhos bem amados, eu sou Ma Ananda Moyi e eu transmito todo o Amor de uma Mãe a vocês.

Eu venho para situar os processos da Consciência que vivenciam, agora, na Humanidade na qual vocês tomam
parte.

Todas as manifestações Vibratórias e de Consciência vindas do que chamam de Céu, é uma polaridade
essencialmente yang que diz respeito ao próprio Espírito Santo,ou polaridade feminina da Fonte, aquela que

também, em seu movimento de descida em meio à sua Humanidade, é qualificada de yang.

A fecundação da Terra pelo Céu é uma ação em que a polaridade é masculina.

Agora que esta fertilização atinge seu final, a Consciência feminina deve assumir.

Vocês foram fecundados e semeados para reencontrar quem vocês são.

Hoje, a manifestação do que vocês são em meio ao Estado de Ser, é um processo semelhante a um parto.

Assim então, realizar e concluir a história da sua Consciência comum necessita, aí também, desse retorno,
dessa passagem do masculino ao feminino, qualquer que seja o seu sexo.

Como vocês sabem, Maria, com quem convivemos, eu e outras entidades que viveram em um modo feminino
neste planeta, nós compomos, em torno dela, as onze estrelas, as onze estrelas complementares a ela,

devendo atuar de maneira importante nesse parto.

Da mesma forma, sua polaridade feminina deve se expressar, ela também, porque é ela que entrega a sua
Consciência do Estado de Ser e que os libera de um mundo para levá-los ao verdadeiro mundo.

Todo o trabalho de semeadura e de fecundação foi efetuado pelas forças masculinas, mesmo as andróginas,
em seu aspecto yang, relacionado ao Conclave e aos 24 Anciãos.

***

MA ANANDA MOYI - 23 de março de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-EZ_EQfW9O6M/Tx3M4gjYaDI/AAAAAAAAAI8/OK3v5Nyuijk/s1600/0001maananda2.jpg


Hoje, é o surgimento do que necessitei denominar o eterno feminino, o momento do parto, no sentido pleno
do termo, tanto do parto da Terra em sua nova dimensão, como o de vocês, queridos filhos, na nova dimensão

de Vida.

As qualidades empregadas pelo Arcanjo Miguel, pelo Arcanjo Anael, e por alguns membros dos 24 Anciãos,
como a Ética, a Integridade, a Honestidade, a Autenticidade, são de natureza e de polaridade feminina

e yin.

O mecanismo final de reversão, que vai lhes permitir passar da Ilusão para a Verdade, é também um processo
de recebimento e de parto, onde a própria Consciência, descobrindo-se em seu aspecto ilimitado, por meio da

própria Presença do Eu Sou, deverá levar ao surgimento total, em meio ao que vocês são, desta polaridade
feminina.

O caminho da androginia e da reversão da Consciência ocorre em meio ao desabrochar das virtudes e das
qualidades do Amor, no sentido feminino, e não mais masculino.

Passar ‘do ter’ para ‘o ser’, passar da 'aparência’ para a ‘Verdade’, é um ato que coloca em ação o aspecto
feminino da Consciência.

É sobre isso que a intervenção de Maria, e a nossa, suas onze estrelas, tornar-se-á cada vez mais evidente em
meio à sua nova Consciência.

Ao deixar emergir a nova Consciência, a Consciência do Estado de Ser assim denominada em sua
personalidade, todos, sem exceção, irão descobrir parte de sua origem, onde a doçura prevalece sobre o

combate, onde o ser prevalece sobre a aparência, e onde, então, todas as qualidades intrínsecas da
polaridade feminina deverão transparecer e ser.

Isto é certamente uma mudança de paradigma e de funcionamento.

A receptividade feminina se traduz também pela revelação do que, até o presente, era impossível nessa
sociedade falsificada, patriarcal, quais sejam a intuição, a receptividade, a bondade.

Em meio à Consciência comum em que vocês ainda se encontram, vocês deverão ficar atentos a essas
virtudes femininas surgindo em vocês, não para desequilibrá-los, mas, muito pelo contrário, para conferir novo

equilíbrio, feito de doçura, facilidade e Verdade.

Não vejo nisso uma forma de misoginia [desprezo ou aversão às mulheres] às avessas porque, obviamente, a
mulher da Consciência comum, ela também, foi impregnada por esta sociedade patriarcal que, a todo preço,

procurou se afastar de seu papel central e importante, nesta Criação.
***

Hoje, é tempo de deixar nascer e de se expressar, em vocês, tudo o que é de natureza feminina, porque a
construção de um novo mundo nessa nova Consciência far-se-á pelas qualidades de acolhimento e de matriz

original do elemento feminino em vocês, quer sejam um homem ou uma mulher, neste momento.

Em meio às novas densidades de manifestação de sua Consciência que vão chegar, vocês irão constatar que
este aspecto, como dizer, dicotomizado, separado, entre o que é de natureza masculina e feminina, não vai

mais existir realmente, qualquer que seja sua dimensão, como a chamou Miguel de Semente de Estrelas, ou
de sua dimensão de origem.

À medida que deixarem emergir a Consciência do Estado de Ser, vocês irão perceber nos espaços em que
vivem atualmente, o aparecimento desses potenciais femininos, em relação à Mãe Divina, em relação à doçura

da Luz e sua força inabalável, que não se situará nunca no poder, mas exclusivamente no estabelecimento
do Amor.

Definitivamente, isso que faltou na falsificação deste universo pelas entidades masculinas tendo desejado e
pensado criar de forma mais intensa o que havia sido iniciado por Maria, aquela denominada, como vocês o

sabem, IS IS.

Eu manifestei em vida, quando da minha última Vida, todas as virtudes dessa qualidade feminina e,
então, eu encarnei a Mãe Divina.



Vocês também, cada um à sua maneira, vão encarnar esta Mãe Divina, vão encarnar o ideal feminino em meio a
uma nova densidade, mas é também por esta doçura, em meio à densidade em que estão atualmente, que vai

lhes permitir efetuar a transição na doçura e na plenitude da Dimensão Mariana e da Mãe Divina, como
desejam denominá-la.

Ao descobrirem sua filiação nas novas Dimensões (para alguns de vocês, nesta Dimensão), vocês vão se
religar à Maria, ao eterno feminino em vocês, que foi tão oprimido e tão humilhado pela dualidade e pela

competição.

Essa passagem, esse parto, será vivenciado por cada um de vocês, em função de sua capacidade para ter
integrado e desenvolvido esta polaridade feminina.

Quanto mais vocês ajustarem sua Consciência a este aspecto feminino, mais isso lhes será facilitado e
evidenciado.

Nesta sua dimensão de natureza yang, masculina, sempre houve tendência a se opor à feminilidade, porque o
verdadeiro poder Criador está, de fato, em meio ao eterno feminino, e não do masculino, o que sempre foi

negado nesta sociedade em que vivem.

Reencontrar em vocês a dimensão da deusa Mãe, da Criadora, leva-os também a se tornarem
cocriadores e criadores da sua Verdade, e do novo mundo.

Assim como lhes disse os Arcanjos, isto está a caminho, isto é inelutável e inexorável agora, em um período
de tempo terrestre extremamente curto, durante o qual a gestação deve permitir-lhes conduzirem-nos em

segurança e em serenidade em meio à nova dimensão.
***

Nunca esqueçam sua dimensão de Semente de Estrela e jamais esqueçam o princípio e o impulso que os
criaram, que foi o impulso feminino.

Toda a falsificação neste universo tornou-se possível simplesmente porque, a um dado momento, as
entidades, cujo papel era impulsionar a Vida, desejaram criar e substituir a Criadora.

Todo sofrimento, toda miséria e todos os caminhos nesta densidade desde vários ciclos, estão unicamente
ligados a isso, e a nada mais.

Há, portanto, em vocês, em meio a esse corpo em que vivem, a Presença desse erro, quer queiram
ou não.

Ao acolher em vocês a nova Consciência, as diversas radiações denominadas pelo Arcanjo Miguel, isso deve
lhes permitir retificar e manifestar a autenticidade, respeitando o papel do masculino e do feminino.

Várias entidades que procuraram criar no lugar da Criadora, após certo tempo deram-se conta de
que definitivamente, quaisquer que sejam as altas densidades temporais e dimensionais, convinham respeitar

o princípio necessário a toda Criação e a toda manifestação, que é o yin e o yang, se quiserem.

Atualmente, nessa reversão, ou nessa grande alteração de Consciência que vocês vivenciam, isso lhes
parecerá cada vez mais claramente.

Vocês não devem repelir, nem oprimir, todo esse aspecto criativo, esse reequilíbrio à feminilidade, de sua
androginia.

Respeitar o equilíbrio de um e de outro, permite também encontrar a Unidade.

Não respeitá-lo tem sido à história deste planeta desde vários ciclos.

O feminino, a sua parte feminina, é também aceitar, acolher e ser fecundado pela Vibração da
Consciência Original.

***

Hoje, as pessoas que ainda se recusam acolher sua nova Consciência, não dissociada, estão apenas
recusando sua própria feminilidade.



Como sempre lhes foi dito, não devem julgar.

Contentem em manifestar sua nova Consciência, e sua parte feminina.

E esses seres que ainda estão, em algum lugar, se rebelando e aceitando a dualidade, vão terminar também, a
um dado momento, se abrindo a essa Verdade que é Una e Única.

Então, ao deixar emergir a sua parte feminina, vocês poderão acolher, no devido momento, a manifestação
da sua Criadora em seu campo de Consciência.

Maria vem do Céu e Ela não vem sozinha.

Os Arcanjos, assim como os 24 Anciãos, lhes deram todo poder.

Nós, onze estrelas, acompanhamos Maria, damos-lhe apoio, a vitalizamos, para que Ela reencontre o
lugar original que é o Seu em meio à sua Consciência de Estado de Ser despertos, realizados, tendo

recuperado sua faculdade original e unitária.

O Senhor Metatron, assim como é chamado, é o impulso espelhado da Fonte.

Maria sendo o aspecto fecundante, e fecundado.

Portanto, alegórica e concretamente, o Céu deve fecundar a Terra de novo.

Esta fecundação se faz pelo Fogo.

O resultado sendo a água, a água matricial, a água lustral, a água de Vida.

Assim, ao acolher o Fogo em meio à sua Consciência comum, vocês permitem a manifestação da
água de Vida.

Esta alquimia da água e do Fogo, em vocês, é uma realidade em meio mesmo à Criação do Universo.

O Fogo e a água são, de fato, dois aspectos de uma mesma moeda, ou as duas faces se o preferem.

Um não vai sem o outro.

A separação do Fogo e da água, assim como desejado por aqueles denominados Arcontes, chega
ao seu final.

Acolher em vocês o Céu e o Fogo permite-lhes, e irá lhes permitir cada vez mais, deixar se
expressar em vocês a água.

***

Esta reunificação em vocês da água e do Fogo, é, verdadeiramente, no plano Vibratório e da Consciência,
o seu objetivo.

Nesse sentido, nós, as servas de Maria, nós trabalhamos e vamos trabalhar cada vez mais, assim que o
Arcanjo Miguel tiver acabado a desconstrução da Ilusão, em vocês, e neste mundo.

Eis, meus queridos filhos, o que eu desejava situar além do aspecto vibratório que vocês realizam com o bem-
aventurado Um Amigo.

Se houver qualquer dúvida em relação a esse processo, em vocês, e exclusivamente em relação a isso, eu
desejo muito tentar esclarecer de novo, se ainda existir em vocês zonas de Sombra relacionadas a esse

processo.

Estejam certos, entretanto, do nosso Amor indefectível, do nosso indefectível apoio.

Em breve, nós poderemos lhes dizer, nós também, as doze estrelas, ‘bem-vindos’.



***

Pergunta: Os Fogos que sentimos ao nível do sacro, do Coração e da cabeça, são da mesma
Vibração?

As Três Lareiras representam três fogos reunificados.
Cada um desses fogos tem uma origem diferente, uma Fonte diferente, mas os três devendo alquimiar-se para

ser só um.
O Fogo do Coração não é o Fogo do sacro.

O Fogo do Coração é Amor.
O Fogo do éter é diferente, o Fogo da cabeça é diferente, mas o Amor é prioritário e deve se manifestar nas

Três Lareiras.
As percepções Vibratórias podem ser as mesmas, mas, a um dado momento, o conjunto desses fogos tornar-

se-á a água, a água de Vida, o que vocês irão se tornar, vocês mesmos, no momento da realização.
***

Pergunta: Quanto mais aumenta a frequência Vibratória, mais aumenta a Consciência?

Em meio à nova Dimensão, totalmente.
Este não era o caso na Dimensão falsificada, pois tudo foi feito para separar a Consciência da Vibração,

substituída, nesse sentido, por uma ferramenta denominada mental.
***

Pergunta: Os processos que vivenciamos consistem em aumentar a frequência Vibratória da
mesma forma que difundir essa frequência Vibratória por todo o corpo?

Isso ocorre espontaneamente, não é um ato de vontade.
***

Pergunta: O Fogo do Coração pode ser suficiente para ir até a mudança para o Estado de Ser?

Qual é o sentido desta pergunta?
Isso subentende que não seria suficiente.

O que quer dizer?
O aspecto fecundante é o Fogo.

Aceitar o Fogo, e viver o Fogo, consiste em ir para este despertar do Estado de Ser.
Nada mais é necessário.

***

Pergunta: Sentir a inversão dos eixos horizontal e vertical faz parte do processo?

Sim, há Três Lareiras.
Há então três inversões, alto / baixo, esquerda / direita, e, sobretudo, a mais importante, de dentro para fora, ou

Interior / exterior.
O momento em que a Consciência aceita deixar desaparecer a Ilusão é o momento em que vocês percebem

que não há nada no Interior, nem há nada no exterior, e que tudo já está aí.
***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre a passagem do Fogo para a Água?

Meu filho, é exatamente isso que eu disse, nada mais há a dizer.
No momento do último basculamento, quando houver dissolução desta Dimensão de Consciência em que

estão, o Fogo tornar-se-á água lustral ou água de batismo.
A água lustral é a água do batismo, a água do Alto.

Vocês têm duas águas: as águas do Baixo e as águas do Alto.



Isso foi perfeitamente vivenciado pela Vibração, na linguagem matricial sagrada e na sílaba Una.
As águas do Alto, as águas lustrais, são as águas do Mistério, desconhecidas nesta sua Dimensão.

As águas do Baixo são as águas da manifestação da matriz que foi separada das águas do Mistério, do
aspecto criativo e Criador de Maria.

Portanto, o deslocamento final correspondente à passagem Fogo / Água, é a compreensão e a vivência, em
meio à Consciência, de que a água está em Fogo se tornando e que o Fogo está em Água se tornando.

A alquimia da água e do Fogo permite reunir-se com a Unidade.
***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus queridos filhos, recebam a Graça e as minhas bênçãos.
Que a Luz guie os seus passos.

Que a sinceridade seja o seu caminho.
Realizem o que vocês são, com todo nosso Amor.

******
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Eu sou Mâ Ananda Moyî.

Irmãos e Irmãs, minha gratidão por seu acolhimento neste espaço.
Como o Comandante lhes disse, seremos, nesses dias, numerosas a intervir entre vocês.

Cada uma de nós, em ressonância direta com a Vibração que portamos, no que chamamos, com vocês, as
Estrelas de Maria.

Minha Vibração, hoje como antes, é aquela do ponto AL.
Eu venho a vocês a fim de exprimir, mas também interagir, com vocês, num segundo tempo.

Eu venho falar-lhes de algo ao mesmo tempo extremamente simples e, no entanto tão difícil para obter e
manifestar.

Venho falar-lhes do Amor.
Então, é claro, é evidente, hoje, nos tempos que vocês vivem já desde numerosos anos, que o

aspecto Consciência e Vibração permanecem essenciais.
É bom, também, re-situá-los em suas vidas.

Quais são as condições, mesmo de sua personalidade, de sua vida como entidade separada, que podem levá-
los a aplicar, ainda e sempre mais, as virtudes do Amor?

Para muitos de vocês, sobre esta Terra, o chamado da Luz ocorreu.
Este chamado traduziu-se, para o conjunto da humanidade, por uma necessidade ou não de responder a este

chamado.
Este chamado (que foi consciente, Vibratoriamente, ou inconsciente) traduz-se pela recepção da Luz desde já

quase uma geração.
Ao nível de sua cabeça, a descida da Luz é uma realidade para muitos de vocês, aqui e em outros lugares.

E mesmo para aqueles que não têm verdadeiramente consciência ainda, hoje, isso também é uma realidade.

***

As Vibrações Arcangélicas frequentemente exprimiram-lhes esta noção de Abandono à Luz.
Eu gostaria também de exprimir-me diretamente, mesmo à sua personalidade, a fim de exprimir a ela o que
pode representar o Amor, para além da Vibração do Fogo do Coração que vocês são chamados a viver, se
aceitam o Amor e o Abandono à Luz, é bom também aplicarem certo número de regras de ‘funcionamento’,

nas suas vidas, aqui, sobre esta Terra, antes de viverem a Ascensão da Terra.
Esses comportamentos que, se vocês adotam, permitirão aproximarem-se, de maneira simples e evidente,

deste Abandono à Luz.
É claro, não me exprimirei para aqueles que já realizaram a ativação do Fogo do Coração e da Coroa Radiante

do Coração, mas, sobretudo para aqueles que estão à espera desta Vibração e desta Consciência.
E, para isso, eu não poderia melhor exprimir o que eu mesma vivi quando estava entre vocês, há algum tempo.

Para isso, é necessário ‘integrar’ certo número de elementos.
O discurso que vou empregar utilizará palavras simples em relação à ‘o que é o Amor’.

Essas palavras simples foram pronunciadas pelo Cristo e por bem outras Consciências que realizaram este
Amor.

Para isso, vamos encarar conceitos extremamente simples.

MA ANANDA MOYÎ - 5 de março de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-GNXRbZb5rZk/UXCUFgkOk4I/AAAAAAAAA-w/3M9vkUsI8tA/s1600/maananda6.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O sofrimento do ser humano vem da separação. 
Eu não me estenderei sobre a origem desta separação.

Isso foi longamente exprimido por diferentes canais, por diferentes vozes.
Vou tentar, agora, dar-lhes os elementos que experimentei eu mesma, em minha vida, que lhes permitem ir

para além do sofrimento.
Para além do sofrimento, quer dizer para além da ‘ação e reação’ existente permanentemente nas suas vidas.

O sofrimento vem, portanto, da separação.
Ele é procedente da não vivência de que Tudo é Um.

Então, que quer dizer: «Tudo é Um»?
Isso significa, simplesmente, que há dois modos de manifestar-se neste mundo.

Um modo comum e habitual onde vocês não podem viver, nem mesmo compreender, o que quer dizer: «Tudo
é Um».

É um ‘estado’ em que vocês vão, com Consciência ou sem Consciência,
permanentemente, julgar e avaliar tudo o que acontece em sua vida, de acordo com um critério e um único,

que é aquele da distância que existe entre o que vocês vivem, seu sentir, e o sentir do resto do Universo.
De fato, a Consciência comum é efetivamente separada, separada da Fonte, mas também das outras

Consciências, quaisquer que sejam.
O ser humano vive em sua Consciência.

Esta Consciência está ‘fechada’.
A Consciência da árvore, a Consciência da formiga, a Consciência do Sol, não é a Consciência do Homem.

E todo o sofrimento vem daí.
Todo o sofrimento vem de uma identificação a algo ‘que não existe’ e que, no entanto, é o próprio apoio de seu

Despertar e de sua elevação, ou seja, a identidade, o nome que vocês portam ou o prenome que portam, o
conjunto das faculdades que o ser humano manifesta e que o faz tomar consciência do que ele é.

***

Além mesmo do sentir, além mesmo das percepções, existem estados da Consciência em que, efetivamente,
‘tudo é Um’.

Tudo é Um para além da simples denominação, mas efetivamente na realidade vivida da Consciência.
«Tudo é Um» pode viver-se apenas a partir do momento em que o Amor torna-se a coisa essencial em sua

vida.
O Amor não é uma apropriação, o Amor é uma doação: a doação de Si.

Compreender que nada há de menor que a Consciência de sua própria personalidade.
Porque é tornando-se pequeno, e ‘o menor’, que, naquele momento, a grandeza do Amor pode revelar-se.

Vocês não podem, de fato, revelar e desvendar o Amor e a Vibração do Amor enquanto vocês forem ‘algo’.
Porque, enquanto vocês forem ‘algo’, vocês estão separados das outras coisas.

É necessário, portanto, ir para além da coisa que vocês são, para além da coisa à qual vocês estão
identificados, para além de seu próprio corpo, além de sua própria Consciência.

Assim, isso passa por uma conduta.
Isso passa por ações e um comportamento diferente daquele que é efetuado habitualmente na vida.

O ser humano é separado, portanto, ele sofre.
É a própria separação que é a causa do sofrimento e, portanto, da distância e que implica nesta noção

mesmo de ‘proteção’.
Porque quando a Consciência é voltada sobre o ego ou a identificação a algo de separado, há efetivamente

necessidade de separar ainda mais para encontrar, de algum modo, uma forma de segurança, no interior deste
isolamento.

A diligência do Amor é bem outra, porque o Amor é doação de si, o Amor é abertura.
O Amor faz parte, eu diria, desta polaridade feminina da qual o Comandante disse que, doravante, desde a

‘passagem da boca’ e a ‘Abertura da boca’, vocês teriam cada vez mais que manifestar em suas vidas.
O Amor de nada se apropria.

O Amor é efetivamente ‘fazer-se muito pequeno’.
No Amor, não há reivindicação de espécie alguma.
Não é, contudo, um estado de facilidade ou placidez.

É um estado de Consciência onde vocês se re-situam no universo.
Mas não mais na separação do grão de areia em relação aos outros grãos de areia, mas mais como uma ‘não

adesão’ ao princípio de separação e de sofrimento.
Há, de algum modo, portanto, uma atitude no Amor de não mais se identificar a quaisquer sofrimentos que

sejam e, sobretudo aqueles que concernem aos seus.



***

A vida na Dualidade, feita de ações e reações, é uma sucessão, por vezes feliz, por vezes infeliz, de
sofrimentos e de prazeres.

Mas nem o sofrimento nem o prazer são o Amor.
O Amor é, de algum modo, um ‘esquecimento de si’.

É, como dizia em seu Ocidente o Cristo, é: «oferecer a outra face».
É um estado de abertura total.

Então, é claro, dir-me-ão vocês, como oferecer a outra face quando se tomou um golpe?
Eu responderia que vocês tomam o problema ao inverso.

Comecem primeiro a manifestar o Amor e vocês verão efetivamente que, naquele momento, nenhum golpe
pode chegar.

Durante a minha vida, manifestei esse ‘princípio de Amor’.
Vocês creem que uma Consciência que se acreditava, naquele momento, separada de mim, tenha podido vir

enfrentar-me, golpear-me ou fazer-me sofrer?
Não.

Isso foi impossível, porque a emanação de minha Presença a mim mesma, nahumildade, sobrevivendo, em
realidade, como a menor, põe em marcha a majestade do Amor, o ‘princípio da Graça’, o ‘princípio da Unidade’.

E assim a vida desenrola-se, inteiramente, de acordo com a ‘Lei de Graça’.
Nada de oposto à Unidade pode então manifestar-se.

A dificuldade, hoje, é que a maior parte dos seres humanos, no Ocidente assim como Oriente, como em outros
lugares, vivem permanentemente esta noção de ação/reação.

Esse mundo que termina vai entrar em fases de ação e de reação cada vez mais intensas, cada vez mais
difíceis.

Será, contudo, que vocês são isso?
Será, contudo, que vocês devem, vocês também, entrar em ação ou reação?

Não.
Tornem-se menores.
Tornem-se humildes.

Inúmeros de nós exprimiram-se sobre a humildade.
Não retornarei nisso, mas a humildade, ou seja, considerar-se como ao mesmo tempo o grão de areia,

permite-lhes ao mesmo tempo ser o Tudo.
Mas enquanto vocês reivindicarem uma posição intermediária, vocês estarão separados do Tudo e

separados do grão de areia.
Vocês não serão então nem o Tudo, nem o grão de areia, mas simplesmente estarão no ego e

na personalidade.

***

Estar no Amor, é oferecer a outra face.
É manifestar a doação em tudo o que faz sua vida.

É ‘mudar de olhar’, mesmo sobre seus próprios sofrimentos, mesmo sobre as próprias afrontas vividas em sua
vida, por um ambiente que seria contrário à Unidade e o Amor.

Porque, se aquilo se manifesta a vocês, é que há, em vocês, é claro, a ressonância e a falha que corresponde
a esta manifestação.

Então, obviamente, a personalidade vai responsabilizar o exterior ao invés de procurar, no interior, o que é a
causa desta ressonância.

***

Hoje, manifestar o Amor é não mais procurar, tampouco compreender, massimplesmente Ser.
Além mesmo da Vibração e da percepção do Fogo do Coração, há um comportamento a adotar.

Esse ‘comportamento’ é adotado assim que há uma vivência real da humildade, da capacidade para se fazer
menor que o menor dos grãos de areia, a fim de tornar-se o Tudo, mas sem querer tornar-se o Tudo.

Porque não se pode querer ser o Tudo.
Pode-se simplesmente apenas abandonar-se.

Então, enquanto haja reação, enquanto haja oposição, enquanto haja confrontação, é claro, a ação/reação



atuará a pleno.
É claro, haverá necessidade de encontrar um carrasco no exterior.

É claro, haverá necessidade, sempre, de encontrar uma justificação exterior.
Mas tudo isso faz apenas manter os jogos da Dualidade, o jogo da personalidade.

Se seu ‘ponto de vista’ chega a mudar sobre todas as circunstâncias de sua vida, vocês se desidentificarão,
progressivamente, de sua própria vida.

Isso não é uma despersonalização, mas é uma colocação de distância em relação à Ilusão de que vocês são
apenas esta vida e permitir-lhes-á então, pouco a pouco, entrarem sob a influência da Graça, da Unidade,

da Verdade e da Beleza, premissas na manifestação do Amor.

***

Ir para o Amor é aceitar que ‘tudo seja Um’.
Que não há inimigos, que não há amigos.

Que há uma Consciência Una.
Que, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, elas serão exatas em relação ao seu ‘estado do

momento’, porque são essas circunstâncias que os conduzirão ou a mantê-las, ou a mudá-las, ou a reagir, mas
que, em definitivo, permitirão a vocês sempre irem para aonde devem ir.

Isto está para além da confiança, isto está para além da inação.
É a ação exata, aquela que se reforça: «Tudo é Um».

***

Viver a Unidade é não mais estar de modo algum na Dualidade.
É já manifestar, mesmo na ação exterior (por Essência dual), a ‘memória’ da Unidade.

É aproximar-se da Vibração do Fogo do Coração.
É aquela em que toda distância é abolida, onde vocês não podem mais considerar que há você e os outros, ou

os outros e você.
É o momento em que vocês aquiescem ao fato de que ‘tudo seja Um’.

Naquele momento, grandes graças podem começar a preencher a sua vida.
Todas as zonas de sombra e de sofrimento que foram seu lote, em alguns momentos de sua vida, não podem

mais ter tomada.
Porque, ao se tornarem serenos e transparentes, vocês não dão mais tomada a qualquer influência procedente

da Dualidade.
Isto é uma ‘aprendizagem’, mas uma aprendizagem que, hoje, é bem mais rápida do que anteriormente, porque

a Luz está aí, ao alcance da mão, ao alcance do Coração, ao alcance do olho.
Porque a Luz preenche esse mundo.

Então, é claro, compete-lhes, a cada minuto, estarem conscientes desta verdade: «Tudo é Um».
É tornando-se assim adepto e praticando esse «Tudo é Um» que vocês superarão sua própria Dualidade e sua

própria faculdade para instalar-se na Dualidade, porque efetivamente há, nesse nível, um ‘desafio’.
Os mecanismos de vida nesse mundo são, por Essência duais, por Essência ligados à predação, à ação, à

reação.
Mas é algo que se deve transcender e superar.
Vocês são ajudados pela Luz e pela Vibração.

Ainda é necessário que a própria personalidade aceite não se alimentar desta Luz.
A personalidade não tem que ser rejeitada ou posta de lado, nem alimentada, tampouco, pela Luz.

Ela tem apenas que ser olhada pelo que ela é: um veículo que permite ‘manifestar a beleza’, se é que esta não
se apague diante da majestade da Luz.

***

Então, «Tudo é Um» necessita a humildade.
Necessita levar um olhar a cada minuto, renovado e novo, para mudar de visão, para mudar de paradigma, para

mudar de Vibração, definitivamente.
É acolher tudo o que se manifesta à sua Consciência como fazendo parte de vocês, que aquilo seja a afronta,

que aquilo seja o golpe que recebem física ou psicologicamente, como a rosa que vocês acolhem e que lhes é
oferecida.

Isto deve fazer-se do mesmo modo: sem indiferença, mas sem reação.



Sem prazer ou desprazer, mas na Alegria, porque é na aquiescência a esta Verdade que vocês poderão
aproximar-se, ao mais próximo possível, do Amor e do «Tudo é Um».

O Arcanjo Miguel chamou-os, em muito numerosas reprises: «Filhos da Lei de Um».
É para isso que vocês são chamados.

Este retorno à Unidade passa por uma purificação.
Este retorno à Unidade passa por uma simplificação.

Esta simplificação se junta, por numerosos lados, à humildade.
Eu não falo, é claro, de falsas aparências, que quereriam definir-se como não sendo nada para ser tudo

porque, aí também, haveria uma forma de ‘vontade’ contrária à simplificação.
A simplificação é ligada ao acolhimento e vivida deste acolhimento, em toda transparência, em todo desapego,

de algum modo.
Acolher do mesmo modo a flor assim como o punho é a única maneira de elevar-se ao nível do Amor e

manifestar a Unidade.
Não há outro.

Então, alguns de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, são capazes, agora e já, de vibrar na Coroa Radiante do
Coração e de estar neste Abandono à Luz tanto e tanto definido.

Mas, para isso, vocês devem ali manter-se, porque a personalidade tem sempre tendência a fazê-los sair deste
estado.

A vontade de apropriação do que quer que seja, da rosa como do punho, afasta-os desta simplificação.
Vocês não são nem o punho, nem a rosa.

Vocês não são tampouco a reação a esse punho e a essa rosa.
Vocês são ao mesmo tempo bem mais do que isso porque, como dizia seu Cristo, nosso Cristo: «Seu reino

não é desse mundo».
Vocês percorrem um mundo, mas este mundo foi, como sabem, transformado, modificado.

Esse mundo é bonito.
Vocês têm necessidade de ali ver, também, a beleza, do mesmo modo que na rosa que recebem ou no punho

que recebem.
Porque, em definitivo, o punho assim como a rosa tem apenas um objetivo e um único: fazê-los

descobrir quem vocês são.

***

Para além da satisfação ou da raiva, para além da emoção manifestada, há algo mais.
Eu repito, hoje, isso é muito mais fácil, porque a Luz está aí.

Inúmeros protocolos lhes foram comunicados e dados (por esse canal como por tantos outros) para permitir-
lhes religarem-se (*).

Não se esqueçam de que, quaisquer que sejam esses protocolos, quaisquer que sejam essas técnicas, o mais
importante permanece e permanecerá sempre oCoração.

O Coração é simples.
O Coração é doação.

O Coração é Abandono.
Enquanto vocês não vivem isso, vocês não podem penetrar, inteiramente, a dimensão do Cristo.

Fazer a limpeza em si é aceitar ser nada mais além do Tudo e, além disso, nada, para além do Tudo e para
além do nada.

Lá onde se encontra o espaço de Eternidade, o que eu chamaria de ‘Vibração da Eternidade’, aquela em que
vocês saem do espaço-tempo no qual vocês estão fechados e que nós todos estivemos fechados.

É o momento, de algum modo, em que vocês ‘param o tempo’.
E parando o tempo, não há mais reação, porque toda ação, mesmo vinda aparentemente do exterior, é re-

situada como fazendo parte do «Tudo é Um».
Porque, em definitivo, vocês são ao mesmo tempo a rosa e o punho que lhes chegam, vocês são aquele que

recebe, vocês são aquele que se opõe, vocês são o grupo [‘panel’] e o conjunto de todas as reações
possíveis ao que acontece, na condição de não se identificarem a um ou ao outro, a uma ou à outra.

Quando vocês saem desta ‘linearidade’, a distância é abolida.
Naquele momento, vocês saem em Consciência e em Verdade da Ilusão e penetram, então, o Amor,

inteiramente, a fim de experimentarem, para além da Ilusão: «Tudo é Um».

***

O que acabo de dizer é simplesmente para engajá-los, de algum modo, nos espaços exteriores de suas vidas



porque todos, sem exceção, vocês se apercebem de que tocar a Unidade, nos espaços de meditação Interior,
é cada vez mais fácil, para aqueles que tiveram êxito em ignorar, de algum modo, o seu mental e as

suasemoções.
Mas, entretanto, assim que a vida comum retoma a dianteira, quando vocês se ocupam de suas diferentes

atividades, quaisquer que sejam, frequentemente existem ‘elementos’ que vêm confrontá-los e opor-se a este
estado que vocês haviam vivido alguns minutos anteriormente.

Como lhes disse também o grande Comandante, é uma ‘aprendizagem’ que vocês vivem.
Vocês devem, hoje, ter êxito em manifestar a ‘memória’ deste estado Unitário e a ‘Vibração’ deste estado

Unitário, bem para além de seus espaços Interiores, para que a Luz desabroche definitivamente nesse mundo.
Então, aí também, é necessário ‘mudar de olhar’.

E, mudando de olhar, as circunstâncias de sua vida mudarão também.
Tudo o que lhes parece pesado e penoso, hoje, não existirá simplesmente mais, porque vocês não estão mais

identificados nem a si mesmos, nem ao que é pesado, nem ao que é penoso, porque ‘tudo é Um’.
E, naquele momento, vocês penetram a Vibração da Unidade, mesmo na vida exterior.

Esses ‘instantes’ de Graça, vocês aprenderão a localizá-los, nas semanas e nos meses que vêm, porque eles
tornar-se-ão, para alguns e depois cada vez mais para muitos, o seu lote diário.

O que era vivido, até o presente, no Interior, nos seus espaços comuns de meditação, de alinhamento
(chamem como quiserem), poderá traduzir-se, e é o objetivo, tambémem sua vida a mais comum, para que o

ato mesmo o mais afastado, aparentemente, da Unidade, seja vivido na Consciência do «Tudo é Um».
Isso necessita uma boa dose de humildade, uma boa dose de Abandono, de doação de si.

É isso o Amor.
E nada mais.

***

Nenhum conhecimento esotérico, nenhum conhecimento espiritual ser-lhes-á de qualquer ajuda para levar a
efeito isso.

Apenas a Consciência ‘pura’ é que pode levá-lo a efeito: a Consciência liberada de qualquer identificação.
Vocês devem transcender e superar sua própria identidade.

Devem transcender e superar suas próprias projeções, suas próprias crenças.
É o único modo de viver o «Tudo é Um» e de elevarem-se.

O ponto AL foi invertido, a Passagem da boca foi feita.
O período que vocês acabam de viver foi, para muitos, difícil a superar e a transcender.

Mas, como lhes disse o Arcanjo Miguel, vocês estão verdadeiramente, chamem isso como quiserem, a última
curva, a última linha direita, pouco importa, mas nos últimos tempos de um tempo.

O que não é o fim de um mundo, mas o fim da concepção de um mundo e da Vibração de um mundo.

***

Esta noção de Abandono à Luz é certamente a que lhes permitirá elevar a Coroa Radiante do Coração e
permitirá, no momento vindo, acolher a irrupção ‘total’ da Luz nesta Ilusão.

O caminho que vocês têm a conduzir é aquele que vocês efetuarão para isso, para vocês, mas também, pelo
‘princípio de ressonância’, para todos aqueles que o desejarem.

Há, de fato, um efeito cumulativo e multiplicador.
Hoje, inúmeros seres humanos reconhecem-se pela Vibração e não mais pelas palavras, tampouco pelas

seduções ou acessos ao que quer que seja.
Favoreçam em vocês e no exterior de vocês o que é simples.
Vão para a evidência, porque o Amor é simples e evidente.

Tudo o que é complicado os afasta do Amor.
E o que é complicado é o que não é o Amor em vocês.

Nada deve procurar-se no exterior.
É o mesmo para cada um de nós, quando percorremos esta Terra.

«Tudo é Um» é uma Verdade.
Não existe Consciência separada noutro lugar além daqui, noutro lugar além desse plano.

Vocês devem redescobrir e, sobretudo, reviver isso, não como uma ideia, não como uma crença, mas como
uma Verdade, primeiramente, da Consciência, e Vibratória, em seguida.

***



Certas circunstâncias de algumas vidas poderão aparecer mais duras que outras, mas não é nada.
Porque, em definitivo, não existe diferença entre a rosa e o punho, nenhuma, se não está na ‘perspectiva’ e no

‘ponto de vista’ que os fazem crer que uma é agradável e outro é desagradável.
Porque isso pertence, em definitivo, ainda e sempre, ao mundo da Ilusão, ao mundo da Dualidade.

Vocês têm que superar e transcender isso, a fim de elevarem-se sempre mais emVibração, a fim de juntarem-
se ao ‘ponto AL’ (aquele que se manifesta, atualmente, ao nível de seu nariz e sobre a espinha do nariz).

Hoje, mais que jamais, vocês são chamados a juntar-se e a manifestar a Unidade: «Tudo é Um».
É necessário, para isso, uma boa dose de humildade, uma boa dose de Abandono e de doação de si.

Não há alternativa.
Noutro lugar, encontra-se unicamente o ego que, ele também, quer alimentar-se da Luz para fazê-la sua.
Vocês são a Luz do mundo, mas não são a Luz do mundo, porque vocês são a Luz para além do mundo.

Então, Irmãos e Irmãs, mudem seu olhar e o mundo mudará.
Mudem sua atitude e tudo se tornará cada vez mais simples, no Amor, da Coroa Radiante do Coração.

Aí estão as algumas palavras que queria Vibrar com vocês e comungar com vocês.
Então, se, entre vocês, nesta assembleia, existem, em relação ao que acabo de enunciar, interrogações,

questionamentos, vamos tentar juntos responder.

Questão: os sete patamares Vibratórios são sete etapas para o Amor total?

Cara Irmã, pode-se dizer assim.
Efetivamente, há sete patamares.

Mas não é necessário, sobretudo, imaginar que esses sete patamares devem escalar-se uns após os outros.
Esse era o caso há algumas décadas.

Hoje, os sete patamares podem ser cruzados ao mesmo tempo, de acordo com a sua capacidade
para abandonar-se, para dar-se você mesmo à Vida e ao Amor.

Obviamente, geralmente existem, de maneira concomitante à sua mudança de atitude, patamares Vibratórios.
Mas hoje (quando digo hoje, é desde pouco tempo, desde alguns meses) há a possibilidade de transcender

tudo isso, de um só golpe e de um golpe, de um único, simplesmente pela humildade, pelo Abandono e
a doação, pelo Amor.

Vocês devem, para isso, tornar-se, inteiramente, transparentes e tornar-se o menor entre os menores.
Porque é extraindo-se da grandeza desse mundo, da grandeza do ego, que vocês penetram a grandeza do

Amor.
Se vocês se tornam o Amor, vocês são necessariamente os menores, aqui.

E o menor está ao Serviço do Tudo.
Esses sete patamares não devem ser vistos como algo a escalar, mas algo que, hoje, pode instalar-se

instantaneamente.
Porque aquele que adota o ‘ponto de vista’ que acabo de dar, a partir do momento em que percebe a Coroa

Radiante da cabeça, vai instalar-se muito rapidamente na irradiação da Coroa Radiante do Coração.
É necessário mudar de olhar.

Não há o outro e você.
Não há você e o outro.

Tudo é Um.
«Tudo é Um» é uma realidade da Consciência, uma realidade Vibratória e, antes de tudo, a realidade do Amor.

***

Questão: o que pode significar receber um choque físico ao nível do ponto IS?

Tudo o que foi vivido, agora como em seu passado, ao nível de um desses pontos ou de uma dessas zonas,
ilustra, inteiramente, o ‘princípio de ressonância e de atração’, permitindo-lhes, hoje, superar o que foi vivido ao

nível desse choque.
Não há tanto que procurar uma explicação, aí também, mas aceitar o que isso significa, para além da

compreensão, mas simplesmente que é apenas a ilustração do ‘princípio de atração e de ressonância’ que,
para vocês, foi útil no momento em que isso chegou.

Tudo é Um.
Eu repito, não há diferença entre o punho e a rosa.

O importante é o que há a percorrer ao nível da Consciência e não o meio para ali chegar.



***

Questão: o bem e o mal são a mesma coisa, no jogo da Dualidade?

Caro Irmão, elevando-se ao nível do Amor, é evidente que o bem e o mal participam da mesma realidade.
Uma realidade que é feita para separar e opor.

O próprio ‘princípio da Dualidade’ consistiu em separar o bem e o mal, que existem, em definitivo, apenas
nesta Dimensão chamada de dissociada.

Nos espaços multidimensionais reinam a felicidade, a Alegria.
Não há lugar para a discriminação.

Não há lugar, tampouco, para a separação.
Tudo é Um.

Somente a Consciência, a Vibração e «Tudo é Um» é importante.
Não há lugar para o bem, do mesmo modo que não há lugar para o mal.

A Unidade está para além desse bem e desse mal.
O bem e o mal é certamente uma criação que existe unicamente na matriz.

Recordem-se de que seu olhar, sobre esse mundo como sobre os outros mundos, é ligado ao próprio
princípio desta Ilusão e desta falsificação.

Assim, nas outras Dimensões, não existe nascimento, porque não existe morte.
Tudo é Um.

Um ser, qualquer que seja sua origem estelar e Dimensional, percorre livremente o conjunto da Criação.
Não há tempo.

Isso é, certamente, difícil de apreender, mesmo pela sua Consciência.
Apenas quando vocês penetram os espaços Unitários é que começam a viver isso, sem, no entanto, extraírem-

se, inteiramente, ainda, desta Dualidade.
Uma vez mais eu repito, aí também há uma ‘aprendizagem’.

Vocês não passam de uma realidade à outra, instantaneamente.
Vocês não passam da limitação ao ilimitado de um golpe, de um só, mesmo se existam momentos localizáveis,
nesta transformação, que se pode eventualmente chamar de ‘patamares’ (ou switch, de acordo com algumas

linguagens).
Mas a penetração, total e inteira, nos mundos do «Tudo é Um» os faz descobrir espaços onde não há barreiras

e, sobretudo, onde não existe qualquer separação e qualquer confinamento.
Isso é difícil, mesmo, de encarar, para uma Consciência que foi fechada.
É por isso que o único modo de sair daí é viver e não pensar ou imaginar.

***

Questão: a matéria, como a conhecemos, existe apenas na 3ª Dimensão?

Cara Irmã, a matéria (que se poderia chamar de matriz em carbono) existe sob formas ditas Unificadas, ou
seja, ‘não separadas’, onde a Consciência é livre.

Que quer dizer uma Consciência livre, nos mundos ditos de carbono Unificados?
Isso quer dizer simplesmente que a Consciência está, ao mesmo tempo, no corpo em carbono, mas também
no corpo de Eternidade, no mesmo tempo, no mesmo espaço, em todos os tempos e em todos os espaços.
Assim, existem mundos de Vibrações muito mais rápidas que as estruturas ditas em carbono, evoluindo para

além desta matéria.
Mas tudo é matéria.

Mesmo a Fonte é matéria.
Dizer que o Espírito não tem matéria é uma visão bem fragmentária da Verdade.

Porque temos tanta densidade como vocês, expressa num outro modo e, sobretudo, num outro tempo que não
é o seu.

Banhamo-nos na Luz, podemos dizer.
Vocês se banham na Sombra.

E, no entanto, a porta de saída está em vocês.
Isso de que falo não é uma fuga desse mundo, porque é estando nesse mundo que vocês transcenderão esse

mundo, não dele fugindo.
É para isso que vocês devem instalar-se, inteiramente, no presente.

É não mais estar sujeito às leis de ação /reação, é não mais estar sujeito aos condicionamentos.
É não mais estar sujeito à reação em relação a uma rosa ou a um punho que chega.



É aceitar a inteligência da Luz.
Isso necessita, efetivamente, uma forma de superação ou, antes, de ‘transcendência’ da condição do ego

separado.
As mudanças Dimensionais, para a Consciência da lagarta, podem ser encaradas como muito difíceis.

As mudanças Dimensionais, nos mundos Unificados, fazem-se instantaneamente, sem mesmo ali aportar o que
quer que seja ao nível energético ou ao nível Consciência.

Porque isso é natural.

***

Questão: a que se deve estar vigilante, quando se está em casal, para viver este Amor?

É necessário efetivamente aceitar, e compreender, e viver, que não é numa relação de casal, por mais bonita
que seja, que se encontra a Unidade.

A Unidade encontra-se em Si e unicamente em Si, para além do Si.
Isso não quer dizer que é necessário romper qualquer relação.

Isso quer dizer simplesmente que, qualquer que seja a relação (seja uma relação de pai com o filho, seja uma
relação de casal), toda relação põe uma distância, mesmo a mais harmoniosa, porque nesta Dimensão, você

jamais será o outro.
Apenas em Consciência é que você pode tornar-se o outro.

Ainda é necessário que o outro não esteja à sua frente, mas em você.
Quando eu falo disso, falo de Vibração.

O casal, a noção de família, existe apenas nesta Dimensão.
O que é chamado de ‘princípios de filiação’, ao nível espiritual, ligado às suas linhagens, estritamente nada têm

a ver com noções genéticas, no sentido que vocês entendem, que correspondem a um confinamento.
É necessário liberar-se do conhecido, é necessário liberar-se de toda relação para penetrar a relação com o

Um.
A relação com o Um não pode encontrar-se numa relação de Ser a Ser.

Ela se encontra apenas se os dois superaram a relação de casal ou de Dualidade.
Ora a Unidade pode encontrar-se apenas si mesmo frente a si mesmo.

Tornar-se Tudo necessita apenas se tornar o outro.
Existem, para numerosos casais, hoje, fatores de superação que são ligados, aí também, ainda uma vez, à

apropriação.
Foi dito, por numerosos poetas, que seus filhos não são seus filhos.

Da mesma maneira, o outro elemento do casal constituído não é você.
Mas você é ele, no entanto, num outro nível.

E, para isso, é necessário superar mesmo a noção de casal.
Quando vocês estão nos espaços multidimensionais, sua Consciência funde com qualquer Consciência.

Não há barreiras, não há limites, não há confinamento numa relação, qualquer que seja.
Compreendam efetivamente que qualquer relação, nesta Dimensão, mais cedo ou mais tarde, os fechará.

Senão, os casais seriam eternos, não é?

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, que a Graça e o Amor estejam em nós, a fim de manifestar o Um.

Dignem-se de acolher minha bênção.
Tudo é Um.

***
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* 

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Que a nossa Comunhão de Amor se eleve para a FONTE.

Irmãos e Irmãs, eu venho até vocês porque, enquanto Estrela e em função do que hoje encontra-se em vocês,
ao redor de vocês, nesses tempos que vocês vivem que agora chegaram, todos vocês se aprontam para viver,
mais ou menos profundamente, mais ou menos facilmente, exatamente o que eu vivenciei durante a minha vida.

 Então, para aqueles que não estariam interessados no que eu vivenciei, eu vou tentar fazê-los participar
através das palavras.

Mas eu peço para irem além das palavras a fim de penetrarem, durante a nossa Comunhão, no sentido além
das palavras, na Vibração e na Essência do que eu quero expressar e dar a vocês.

Enquanto Estrela, associada e ressoando no Ponto AL, eu sou o Fogo, mas eu sou também a Água.
 O Fogo está muito próximo da Água.

Ele tem os mesmos componentes, mas organizados de forma diferente.
Eu sou o impulso e eu sou o que está no início do caminho.

Eu sou o Alfa que conduz ao Ômega.
Eu sou também o lugar onde pode ocorrer, pela minha Ressonância e pela minha Presença, a última Reversão

que se segue àquela realizada pelo Arcanjo URIEL.
A minha vida tem sido então a ilustração total do que vocês se preparam para viver e que alguns de vocês

começam a explorar e a vivenciar.

MA ANANDA MOYI - 08 de abril de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110408_-_MA_ANANDA_MOYI.mp3


***

Então, sem entrar nos detalhes do que eu fui, saibam simplesmente que, durante toda a minha vida, eu alternei
períodos de Samadhi extremamente profundo e períodos em que eu estava consciente da minha

personalidade.
Isso, pouco a pouco, com o passar dos anos, desapareceu totalmente diante da Luz, tendo permitido então

elevar-me até os estados de Graça mais absolutos.
É a isso que, hoje, vocês são convidados pelo apelo da Luz.

Quanto mais vocês aceitarem e se identificaram com essas Vibrações que os percorrem, mais vocês estarão
na Alegria e mais vocês poderão ir para esta dissolução, para esta morte que, de fato, é uma Ressurreição total

do seu Ser íntimo.

***

Não se fiem nas aparências, não se fiem no que vocês creem.
Não se fiem, até mesmo, na sua vida, pois o que vocês estão vivendo não é a Vida.

O que vocês estão vivendo é uma fragmentação da Vida.
A verdadeira Vida está em outro lugar, mas é aqui que vocês devem encontrá-la a fim de realizar a sua

Ressurreição, pois é disso que se trata.
Esta é que é a questão e unicamente esta.

Da sua capacidade para deixar este corpo e esta personalidade para ser invadido pela Luz, da sua capacidade
para elevar-se até a Luz e para desposar a Luz, irá resultar a sua capacidade para instalar-se na Alegria, para

extrair-se do que, em breve, não vai mais existir e que constituía esta vida fragmentada.
Imergir-se na Alegria é ficar saturado, pois este era o meu outro nome: a Saturada de Alegria.

Quando a Alegria nasce, ela pede apenas uma coisa a vocês, para aumentar, constantemente, sem limite.
Esta dissolução, chamada de bramânica na minha tradição, todos os Despertos da Terra viveram e tentaram

expressar a quintessência nos seus escritos e no que emanava deles.
Hoje, todos vocês são levados a isso, sem exceção.

A partir do momento em que vocês cessarem o olhar exterior e que vocês ousarem ir para o seu olhar Interior,
a partir do momento em que vocês compreenderem o que vocês são, vocês poderão viver isso.

A partir do momento em que vocês suporem que vocês não são o que vocês acreditam, então, a suposição irá
levá-los a viver a Verdade e a sua Eternidade.

Para isso, é preciso já aceitar que isso seja possível.
É preciso também um Abandono total ao abraço da Luz, pois isso é assim.

***

A Luz os quer inteiramente e não pela metade.
A Luz é o que vocês são, sem exceção.

Simplesmente, os pesos múltiplos e variados dos condicionamentos, das crenças e da densidade deste
mundo afastaram esta Verdade, mas ela está em vocês, de toda a Eternidade.

Esse Fogo, por que é um, é o Fogo do Amor.
A Luz é um Fogo de Amor, um Fogo devorador que, literalmente, transporta-os e os eleva bem além da

simples condição humana.
E, no entanto, hoje, é nesta condição humana que vocês encontram isso, no Interior.

Isso não é uma fuga do mundo, é uma fuga da Ilusão e uma entrada na Verdade.
É preciso, para isso, aceitar mudar de olhar.

Não mais ver com os olhos, mas aceitar que seja possível ver com o Coração.
É ser guerreiro.

Um guerreiro pacífico.
Aquele que não luta, mas aquele que aceita a Luz e que aceita se tornar o seu braço e o seu Coração.

Quanto melhor vocês se desprenderem, melhor vocês irão para o seu Ser, melhor a Luz irá tomá-los e possuí-
los inteiramente.

***

As experiências que vocês fizeram, assim como eu vivi na minha vida, em períodos muito longos de toda a
minha vida, vocês irão vivê-las nesse espaço de tempo muito reduzido até o final desta Dimensão, deste
mundo, que não é, como lhes disseram, o fim do mundo, mas, efetivamente, o despertar para a Verdade.

Então, como lhes disse ontem a minha Irmã SNOW, vocês estão em um sonho.



Este sonho monopolizou toda a sua Consciência.
É preciso agora aceitar que vocês estão em um sonho a fim de sair do sonho, pois, se vocês aderirem ao fato
de que o que vocês vivem não é um sonho, vocês não vão sair do sonho, pois, para vocês, essa será a única

realidade.
Compreendam bem, além das minhas palavras, que eu não lhes peço para fugir seja do que for, mas, muito
pelo contrário, para olhar, realmente, com a maior simplicidade, esta condição limitada, este corpo que vocês

habitam, a sua vida com suas alegrias e suas dores.
Quer sejam esses sonhos encantadores ou beirem pesadelo, eles não deixam de ser um sonho e uma Ilusão

total.
Então, extrair-se da Ilusão não é abandonar este corpo, esta vida, é aceitar que existe outra vida, outro estado.

Um estado ilimitado onde nada vem limitá-los de modo algum.
A Luz está aí para pegá-los e para conduzi-los.

É de um arrebatamento que se trata.
Este arrebatamento, o arrebatamento da Luz, é o que vocês são levados a viver, se vocês aquiescerem e

aceitarem, na totalidade.
A Luz os quer inteiros e na totalidade, e não pela metade.

***

Então, vocês serão chamados (e vocês já são chamados) para viver momentos de Graça, momentos de
Unidade, momentos em que a sua consciência se eleva ao Ilimitado e onde ela pode conectar com a Luz, na

totalidade.
Vocês devem, de fato, alcançar isso, ali provar.

O simples fato de ali provar será para vocês uma lembrança, quando isso for preciso.
Mas, além da lembrança e da experiência, para a maior parte de vocês será pedido, pela Luz, para que ali se

estabeleçam cada vez com mais frequência.
Vocês provam, então, sem limite, esses momentos de beatitude, por que é um.

Quanto mais a Luz penetrar nessa limitação, mais vocês irão descobrir o Ilimitado, mais vocês se tornam a
Alegria, a Verdade.

Vocês se tornam esse Ilimitado, vocês não estão mais limitados pelo corpo, vocês percebem a limitação e
vocês não estão mais identificados com este corpo, com esta vida, com o que vocês acreditam ser.

É o que hoje está chegando a vocês, agora na totalidade.
Olhem com o Coração o que acontece e não mais com o olhar dos olhos.

O que está chegando é essa Ressurreição prometida e anunciada desde sempre, em todas as civilizações que
os precederam.

No oriente, nós chamamos isso de fim do Kali Yuga.
CRISTO chamou de Ressurreição final.

Então, sim, regozijem-se antecipadamente, pois nada há a temer.
Somente o mental, que sabe que vai desaparecer, amedronta vocês.

Esse medo é, eu diria, um medo saudável, se vocês o aceitarem, porque essa apreensão firma, para vocês, o
retorno agora à Unidade, a esse Fogo, esse Fogo de Amor preenchendo todo este corpo limitado, onde a

consciência não tem mais outro objetivo senão ser isso, por que é o que ela é.

***

Quando a Luz penetra vocês saem do sonho, vocês saem dos jogos da personalidade, das suas funções, dos
seus papéis (o que não quer dizer que vocês vão deixá-los, até o momento final), mas que é preciso aceitar.

E isso é muito difícil de obter do seu mental, de não mais fazer qualquer jogo, qualquer papel, de não mais se
identificar com qualquer coisa senão com a Luz, pois, se vocês levarem o seu olhar, a sua atenção para a Luz,

se vocês se estenderem para ela, então, vocês vão se tornar essa Luz.
Compreendam bem que esta tensão, como definiu a minha Irmã HILDEGARDA, não é uma vontade, mas é

uma tensão para o Abandono.
É ver, e ver apenas isso.

É aceitar apenas isso.
Quando eu digo que a Luz os quer inteiros, é a isso que corresponde.

Ou seja, não ter mais senão esta ideia, este pensamento, esta tensão e este Abandono total.
Isso passa pela Fé, a verdadeira, não em algo de exterior a vocês porque, como eu lhes disse, lembrem-se,

esta Luz, ela é vocês e ela está em vocês.
Ela se revela pelo exterior, pela ressonância, pela simpatia, e ela os chama, na totalidade.

Responder a esse chamado é ceder, é deixar os diques que os isolavam do Amor desmoronar-se sob a
potência do Amor, sob o Fogo do Amor, por que isso é um Fogo.



Um Fogo que os nutre, que os preenche, que dissolve, em vocês, todas as ilusões.
Este abrasamento, por que é um, transporta-os nos domínios onde a Alegria é eterna, onde nada mais pode

afetar este estado.

***

A cada vez que vocês dão um passo ainda mais profundo nessa Unidade, vocês se apercebem de que o
exterior se torna cada vez mais relativo, não porque ele vai se dissolver, por enquanto, mas porque vocês,

vocês próprios se dissolveram na Luz.
Então, vocês irão perceber, naquele momento, a diferença entre a Unidade e a sua Vibração, o seu Fogo, e a

Dualidade e o seu peso, e a sua personalidade.
E isso então irá se expressar, em vocês, não pela junção, no nível das suas sobrancelhas, pela reversão do

ponto AL e pela junção de AL a AL, como lhes falou o Arcanjo MIGUEL.
Naquele momento não haverá retorno possível.

Isso quer dizer, simplesmente, que os momentos de Alegria vão saturá-los.
Vocês vão se dissolver.

Vocês vão penetrar, cada vez mais, em um estado que não é uma emoção e que, no entanto, poderia, do
exterior, assemelhar-se a isso, pois as lágrimas dessa Alegria inefável vão percorrê-los.

Então, vocês vão compreender a futilidade da personalidade, a futilidade das resistências, a futilidade dos
combates, porque nada há para combater, a não ser as suas próprias ilusões que combatem

permanentemente.
Vocês irão se extrair do sonho, vocês irão compreender então o que é um sonho, não unicamente como

aceitação, mas, efetivamente, como a realidade ou, de preferência, a sua ausência da realidade.
Vocês irão penetrar, então, os domínios do inefável do seu próprio Estado de Ser, aqui mesmo, no Sol, ou no

Cosmos Unificado.
Pouco a pouco vocês irão se extrair, ao mesmo tempo mantendo um fio que irá lhes permitir estar conectado

ainda com este véu ilusório, com esta personalidade e com este corpo, mas vocês vão viver, real e
concretamente, que vocês não são isso.

Que vocês são um Ser de Vibração, um Ser de transparência, um Ser Ilimitado onde vocês estão por toda a
parte ao mesmo tempo, onde vocês são ao mesmo tempo o Todo na sua totalidade e o nada na sua inteireza.

Naquele momento, vocês irão realizar o seu Samadhi e vocês estarão prontos para viver o que, na minha
tradição, nós chamamos de Maha Samadhi, ou seja, o fim da Ilusão, definitivo.

Vocês deixarão, então, com toda lucidez, com toda consciência do que vocês são, a Ilusão, sem remorso, sem
lamento, sem pesos.

Vocês irão se tornar livres.

***

Hoje, vocês têm uma contribuição magnífica da Luz, ela é onipresente.
Basta deixarem-se, na totalidade, ser possuído pela Luz.
Vocês não precisam fazer mais nada senão aquiescer.

Vocês não precisam fazer mais nada senão deixar fazer-se o que deve ser feito.
Para isso, é preciso Ser.

É preciso perceber e viver a Vibração da Luz, que vocês consideram, em um primeiro momento, como exterior
a vocês e, em um segundo momento, vocês irão se identificar com ela.

Vocês irão passar então, cada vez mais facilmente, nessa reversão do ponto AL.
Vocês irão superar a Dualidade e a ilusão desse mundo.

Vocês irão transcender o bem e o mal e vocês irão se tornar um Ser Coroado.
Coroado de Glória e de Luz.

O Coração irá se elevar para a sua morada de Eternidade.
Então, o que há para temer?

Uma vez que vocês tiverem passado, vocês irão compreender e apreender que estritamente nada havia para
temer.

O que é exatamente a armadilha da personalidade e do ego que os fechava.
Vocês são chamados a tornarem-se ilimitados, disso vocês sabem.

Vocês irão responder?
Vocês irão aceitar esse ilimitado?

Aceitar o fim de todas as limitações?
Lembrem-se de que vocês não poderão levar este corpo, de que vocês não poderão levar esta personalidade,

de que vocês nada poderão levar do que vocês acreditam ser, pois nada há para levar, estritamente nada.
Porque tudo o que vocês levassem ou tudo o que vocês desejassem levar seria uma ilusão e um peso terrível



para a sua liberação.

***

Viver a Liberdade é viver o Coração, é abrasar e se abrasar.
É possuir a si mesmo, na sua Verdade e na sua Unidade.

Então, sim, todos vocês são convidados a isso, sem exceção, seja o que for ainda que lhes parecer ser um
obstáculo.

Aquiesçam para que isso seja uma ilusão que não tem qualquer peso diante da Majestade e da leveza da Luz,
e vocês irão penetrar os espaços ilimitados do seu Samadhi, da sua Alegria.

Deem esse passo e vocês irão constatar que os próximos irão se tornar cada vez mais fáceis.
Vocês serão, literalmente e no sentido mais nobre, levados pela Alegria, em um estado de êxtase do qual

vocês não vão mais querer sair.
Vocês poderão então passar horas inteiras nesse estado, nesse estado de contemplação de si mesmos, no

nível da Luz.
Vocês estarão impermeáveis ao sonho da ilusão.

Naturalmente, o momento ainda não chegou de deixar totalmente a ilusão, mas de ali se preparar.
A melhor das preparações é, efetivamente, esta.
Não é prever isso ou aquilo, de maneira exterior.

Alguns de vocês, é claro, têm que concluir funções, papéis, mas são apenas funções, papéis.
Essa não é a finalidade.

A finalidade é a mesma para cada humano sobre este planeta: reencontrar a Alegria.
Pois, nos domínios da Unidade, nada existe mais senão a Alegria.

Toda a Vida é Canto de Glória.
Toda a Vida é louvor.

É aqui, nesta ilusão e neste sonho que vocês estão mortos.
E é aqui, nesta morte, que é preciso encontrar a Vida, antes que a vida os tome.

Da sua capacidade para se estabelecer nisso, vocês irão viver o transporte final como uma explosão de Alegria
ilimitada.

***

Desde já, alguns de vocês podem realmente imergir-se na aproximação deste Maha Samadhi e começar a
viver o próprio Estado de Ser por esse Fogo do Coração, por esse Amor que os abrasa e que desperta

lágrimas que não são emoções, nem uma exaltação, mas, efetivamente, a reconexão com o que vocês são.
Os Cantos de Louvor ressoam então nos seus ouvidos.

A Vibração e o Fogo do Amor irão invadir toda a sua consciência, o conjunto deste corpo.
Vocês irão irradiar.

Vocês irão cintilar de Luz.
Vocês irão compreender então o que significa a palavra humildade e a palavra simplicidade, pois, como

alguém lhes disse, vocês não podem ser grandes na Ilusão e no sonho e ser grandes do outro lado.
É preciso tornar-se minúsculo e não mais existir, ao mesmo tempo mantendo a ilusão de vida do sonho, para

tornar-se a totalidade da Luz.
É a isso que cada um de vocês é convidado.

Não existe qualquer limitação nem de idade, nem de doença, nem de karma.
As únicas limitações agora são inerentes a vocês mesmos, e unicamente a vocês mesmos.
Não existe qualquer circunstância das suas vidas, dos seus sonhos, sendo um obstáculo.

Apenas vocês é que concebem isso assim.
No entanto, não há que culpar.

Há apenas que tomar consciência, lucidez, e aceitá-lo.
Naquele momento, vocês poderão extrair-se desta Ilusão e perceber os jogos de sombra e de Luz existentes

na superfície deste mundo.
Vocês irão participar, então, do fato de não mais ser deste mundo.

Vocês irão participar do seu próprio Estado de Ser, pois vocês irão se tornar ele, com uma facilidade cada dia
maior, cada dia mais importante, de passar neste estado e de estabilizar-se neste estado.

O tempo não vai mais existir, ele também será dissolvido.
Vocês irão penetrar em outro tempo, onde tudo é instantâneo.

Vocês serão a Graça.
Vocês serão a Luz.



Vocês serão a Verdade.
Vocês serão o Canto da Vida.

Vocês irão se tornar criadores, vocês irão se tornar a FONTE, na totalidade.
Vocês irão se tornar o espaço onde não existe qualquer questão, pois a Luz é a resposta, integralmente. 

***

Cada dia, agora, que nasce no relógio deste tempo terrestre, vocês veem aproximar-se do seu Maha
Samadhi.

Aceitem que isso seja uma liberação (por que é uma) e vocês vão ver que a sua vida irá mudar completamente.
Vocês irão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais alegres.

O olhar do Coração confere, seja o que for observado, uma compreensão, além da ilusão do sofrimento, da
Dualidade, do que o olhar dissociado chama de catástrofe, vocês ali vão ver o Nascimento, vocês ali vão ver a

Alegria, além da aparência e além do choro de alguns.
Vocês não serão mais afetados por outra coisa senão pela Luz.

A Luz irá tocá-los na Verdade.
Ela irá conduzi-los para a Glória.

Aceitem não ser mais nada, sair da ilusão, de um papel, de uma função, de um sexo, de uma idade.
Vocês irão se tornar este Coração palpitante, esta Verdade.

Vocês irão se elevar então para os domínios do infinito.
Vocês irão se tornar esse infinito e vocês já poderão viver a Consciência, mesmo permanecendo ainda neste

corpo e nesta personalidade.

***

A morte da personalidade não é o fim da personalidade.
É o momento em que ela é transcendida, subjugada pela Luz e quando a Luz assume o controle do seu
Veículo, da sua personalidade, o momento em que o conjunto das suas Lâmpadas brilha de mil luzes,

permitindo-lhes romper os limites do confinamento deste corpo.
Vocês serão este corpo, mas vocês serão a Estrela, vocês serão o Universo, vocês serão o Planeta.



Vocês serão o outro.
Vocês irão se tornar o seu Irmão, não por uma compaixão, querendo ajudar do exterior, mas vocês irão se

tornar ele, na verdade.
Vocês irão compreender então e vocês irão viver as palavras de CRISTO.

Vocês irão se tornar UM com ele, mas também com o Universo.
Esta é a realidade para a qual vocês são chamados: um arrebatamento.

Mas, para isso, é preciso desincrustar-se da Dualidade, dos seus próprios sofrimentos e do sofrimento deste
mundo, pois o sofrimento mantém o sonho, mesmo o sofrimento fazendo-os crer que vocês vão sair do

sofrimento.
O sofrimento é a manutenção do confinamento, a manutenção da Dualidade.

Existe, em vocês, algo que jamais sofre.
Isso está presente em cada ser humano, em cada alma.

Cabe a vocês revelá-lo e deixá-lo nascer.
A ressonância da Luz, que se instala neste mundo, é feita para isso.

O conjunto das Estrelas, das Forças totais da Luz Unitária, está aí para incentivá-los.
Mas, como todos nós dissemos, apenas vocês é que podem dar esse passo.

Então, ousem.
Ousem Ser.

Ousem ir para o que vocês são.
Ousem sair da ilusão.
Ousem sair do sonho.

***

Isso está hoje ao seu alcance, ao alcance da sua Consciência pois, efetivamente, isso é muito simples, muito
óbvio de fazer.

Eu lhes disse, quando vocês realizarem isso, vocês irão compreender a que ponto a ilusão e a personalidade
podem por vezes serem estúpidas e inconsequentes.

Saiam do sofrimento.
Saiam das suas atribuições.

Saiam das suas crenças.
Saiam disso realmente.

Se vocês dali saírem, vocês irão se tornar a Alegria.
E quando vocês tiverem provado a Alegria, vocês ali irão voltar cada vez mais facilmente, cada vez mais

prontamente e vocês ali irão se estabelecer cada vez mais, pois vocês irão apreender a inutilidade do sonho.
Vocês não irão mais acreditar no que contaram as religiões, as crenças, diversas e variadas, espirituais ou

exotéricas.
Vocês não terão mais necessidade disso, pois vocês estarão no Ser, na realização.

É a isso que vocês são chamados, na totalidade.
Se vocês forem capazes de dar esse passo, de aceitá-lo como possível, vocês não vão precisar de mais nada.

Vocês irão eliminar todas as muletas, sem exceção, e vocês irão se lançar, vocês irão se jogar na Luz.
Vocês são chamados a isso.

CRISTO bate à sua porta.
Como disseram os Arcanjos, como disseram os Anciões, Ele está aí, de toda a Eternidade.

Mas os véus do confinamento pesavam e impediam de revelar isso.
Hoje, as circunstâncias mudaram.

O Fogo do Céu e o Fogo da Terra se encontraram.
O Fogo da sua Terra e do seu Céu, em vocês, estão pedindo para se encontrar.

Os calores que vocês percebem nas extremidades ou em alguns pontos do seu corpo, apenas expressam
isso.

Muitos são aqueles que lhes disseram que vocês eram Vibração, que a Consciência era Vibração.
Essa é a estrita verdade.

Este próprio corpo que vocês habitam nada mais é do que uma onda, uma frequência compactada, limitante e
confinante.

Ao passo que, hoje, a onda que está chegando é liberadora.
Ela os extrai da ilusão.

Ela os convida à leveza.
Ela os convida à Alegria, por que é o que vocês são.



***

É a ilusão da personalidade que os faz crer que vocês são este sofrimento, este karma, esse sexo, essa idade.
Saiam daí e entrem em vocês.

É o convite da Luz, é o meu convite, é o convite de todos os Anciões e de todas as Estrelas.
Não há outro.

Então, é claro, cada um e cada uma, com as suas palavras, esperam fazê-los ressoar e Vibrar na Verdade da
Unidade, todos nós temos o mesmo objetivo: vê-los dar este último passo, fazer esta última Reversão.

Nós os esperamos e nós os esperaremos até o último instante da sua própria ilusão.
A Terra libera-se do seu próprio confinamento.

Ela está muito próxima, como vocês sabem, da sua liberação final.
Ela já deu à luz à sua nova Dimensão.

Os Anciões disseram que havia apenas que concretizar esse retorno da Luz que já está criado e realizado nas
Dimensões Unificadas, na totalidade.

Assim como veem, os animais também retornam ao domínio da Unidade.
Resta apenas o ser humano, que ainda não apreendeu totalmente, na sua totalidade, que é o fim do tempo do

sonho e que é a hora do retorno à Verdade e à Unidade.

***

Encontrar a Alegria e viver a Alegria é aceitar não mais ser qualquer sofrimento.
Se houver um sinal de sofrimento, seja ele qual for, isso é um convite para ir para a Alegria.

É assim que vocês devem viver isso e essa é a estrita verdade.
A resistência, o medo, são apenas resistências à Alegria, nada mais.

A Alegria já está aí.
Ela sempre esteve.

Elevem-se para a Alegria, tornem-se leves.
Liberem-se dos seus fardos e dos seus confinamentos, não por sua vontade pessoal de se liberar, mas

pela ação da Luz.
Isso irá mostrar, assim, a sua capacidade para se deixar transportar pela Luz.

Pois a Luz é atuante com uma eficácia muito maior do que aquela que vocês jamais teriam pelo seu mental,
pela sua razão e pelo seu intelecto.

Pois a Luz fará de modo com que vocês se tornem esta Luz.
Cada vez mais ela não vai tolerar a mínima zona de Sombra, em vocês como no exterior de vocês, e ela fará de

tudo para que vocês realizem o seu Samadhi.
Então, confiem na Luz, deixem-na agir.

Vocês não têm mais que agir, vocês têm que Ser.
Vocês têm que Vibrar na Unidade do Fogo do Amor.

Todo o resto é supérfluo.
Todo o resto os arrasta apenas para ainda mais sonho, ainda mais ilusão, ainda mais ilusão de controle e de

poder.
Poder sobre o quê?

Sobre o outro?
Sobre a sua vida?

Poder sobre a ilusão, sobre o sonho, para reforçar o sonho?
Cabe a vocês escolherem.

Há doravante todas as possibilidades que se oferecem a vocês: ir para o Ilimitado, vivê-lo ou continuar limitado.
Estar na Alegria ou continuar no sofrimento.

Aceitar nada mais ser em meio ao sonho é aceitar estar na Verdade e na Unidade.

***

Essa é uma experiência que lhes é proposta e esta experiência é salutar no sentido de que ela é a sua
salvação e a sua liberação.

É o único modo de ser o seu próprio salvador.
Jamais haverá algum salvador exterior, a não ser você mesmo.

Crer em uma autoridade exterior é já se limitar.
Vocês são levados a viver, muito em breve, como lhes disse um dos Anciões, o IRMÃO K, o Ilimitado e a

Autonomia.



O que vocês querem?
Vocês se inclinam para isso ou não?

Esta é a única questão.
Coloquem-na a cada minuto da sua vida, até fazer dela uma obsessão do seu mental e vocês vão ver que ela

irá capitular e que a Luz, naquele momento, irá se espalhar tal uma torrente de Fogo, em vocês.
A cada dia que passar vocês irão constatar que, quando vocês soltam, então, a torrente de Fogo desse Amor

infinito torna-se cada vez maior.
Pelas Vibrações que vocês percebem na cabeça e no Coração, vocês irão compreender que vocês estão na

fase do arrebatamento.

***

Viver o Samadhi e a experiência do Samadhi vai, a um dado momento, provocar a continuidade do seu
próprio Samadhi.

Vocês irão se tornar então a felicidade.
Vocês irão ficar saturados desta Alegria.

Vocês irão se tornar irradiantes e transparentes de Amor e de Luz.
Vocês não terão mais necessidade de palavras, vocês não terão mais necessidade de atos, já que vocês se

tornaram, vocês mesmos, o ato e o Verbo.
Cabe a vocês decidirem, cabe a vocês Serem.

Nós estamos aí, com vocês, para vocês.
Nós os apoiamos, mas nós não podemos estar no seu lugar, nenhum de nós, nem qualquer dos Anciões.

Ainda que a ressonância dos Anciões e das Estrelas se manifeste em vocês, porque vocês a sentem
efetivamente, em última análise, são vocês, e vocês sozinhos que realizam isso.

***

Nós iremos prosseguir, mas nós vamos, primeiramente, juntos, Comungar, nas palavras que eu pronunciei, em
Espírito e em Verdade, durante alguns minutos.

A fim de que essas palavras, esse Verbo, inscrevam-se em vocês, sejam gravados de maneira indelével, no
olho do seu Coração e no Coração da sua Consciência.

... Efusão Vibratória ...

Percebam que vocês são o Coração.
Percebam que vocês são o Sopro.

Percebam que vocês são a Unidade.
Percebam que vocês são o Amor.

Todos os atributos da Luz.
Acolhamos a Vibração do UM.
Estabeleçamos a Comunhão.

Esta qualidade de união, esta Comunhão, depende apenas de vocês, porque eu estou presente em vocês,
como vocês estão presentes em mim.

Pois, na Vibração da Unidade, não há distância, não há separação.
Tudo é Comunhão.

Tudo é Alegria.
Este instante, este Aqui e Agora que vivemos, eleva-nos e nos transporta.

Gravemos, em vocês, o tempo da Graça.
A FONTE que lhes dizia que vocês passam da distância à coincidência, da Dualidade à Unidade.

O Aqui e Agora, pois o Aqui e Agora está fora de qualquer tempo e de qualquer espaço.
O Aqui e Agora os faz abrasar.

Vocês são tanto a Água como o Fogo, como o Ar, como a Terra.
Vocês são a Vibração do Amor, por que vocês são o Amor.
Isso não é uma crença, uma projeção, mas é uma vivência.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...



Sejamos juntos a Alegria, pela Comunhão.
Tornemo-nos esse abençoado e sagrado.

Fusão e Reunião.

... Efusão Vibratória ...

Juntos, comunguemos e elevemos.
Elevemo-nos à Graça.

Lembrem-se de que vocês são a Eternidade, de que o que desaparece não é a Vida, muito pelo contrário, mas
a ilusão.

Tornem-se esse Coração que vocês sempre foram.
Tornem-se a Alegria, pois o Amor e a Luz são apenas Alegria.

O conjunto dos Universos, o conjunto das Dimensões é apenas Alegria, a Alegria e a Perfeição.
Ela é o testemunho e o indicador do Amor e da Unidade.

Vocês que estão aí e em outros lugares, vocês que ouvem, além das minhas palavras, a Vibração do Amor,
comunguemos no UM, comunguemos na FONTE, no Fogo, este Fogo que devora e que, no entanto, não

queima, este Fogo de Alegria.
Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

Fundam-se na Alegria e na Unidade, por que vocês são isso.
Quer vocês estejam aí ou em outros lugares, eu gravo em vocês a Eternidade deste instante.

... Efusão Vibratória ...

Eu vou deixá-los agora neste estado.
Isso não requer qualquer questão, por que vocês são a resposta.

Eu vou me retirar, em vocês.
Eu os amo, certamente, mas, além disso, nós somos o Amor, e vocês, e eu, pois, além de vocês, vocês são

eu e, além de mim, eu sou vocês, por toda a parte.
Comunguemos e até breve, na Eternidade.

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article6504.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-8_avril_2011-article6504.pdf
08 de abril de 2011

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article6504.html
http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-8_avril_2011-article6504.pdf


Eu sou Ma Ananda Moyi.

Caros irmãos e caras irmãs, queiram aceitar a Graça, a Graça da sua Presença e da minha Presença.
Eu venho até vocês para irmos, em conjunto, até o mais profundo que for possível ir, no que diz respeito, à

Vibração da Semente de Estrelas AL.
Enquanto portadora desta Vibração, vamos tentar, juntos, descobrir os fundamentos resultantes da mesma

Vibração e ao que correspondem, nos tempos em que vocês vivem.
Como nossa Mãe de todos nós, nos disse ontem, vocês entram, em cheio, na alvorada dos últimos dias,

levando-os a encontrar e a manifestar a Consciência que é a sua, além do véu da Ilusão.

***

Há, já quase 30 anos, agora, que a Vibração e a Consciência do Espírito Santo voltaram a penetrar esta Terra.
Faz agora dois anos que a Radiação do Ultravioleta penetra nesta Terra.

Esta penetração é, de alguma forma, o que pode se chamar de Maternidade.
 Maternidade Exterior ou Maternidade Interior.

A Água e o Fogo.
A Vibração do ponto AL é a Vibração do silabário original, matricial, não falsificado, remetendo-nos ao Sumério

original e a tudo o que se pode exprimir através do L.
 De fato, a vibração do AL, é a mesma do IL, EL, OL, UL em oitavas diferentes.

A Luz veio fecundar esse mundo, e estabelecer-se, a fim de restabelecer a Verdade da Unidade.
A minha presença nesse mundo, há algum tempo, foi a oportunidade de levar à Consciência da Humanidade, o

papel e a função da Água e do Fogo transcendidos.
Limitei-me, naquele momento, a realizar o que eu sou.

***

MA ANANDA MOYI – 28 de abril de 2011

http://3.bp.blogspot.com/-CycHNXT22p4/UdrXXSYNmaI/AAAAAAAACgo/toZkgdZXcH4/s1600/000+maananda+-+28.04.2011'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Hoje, todos vocês enfrentam o mesmo: penetrar as esferas da Unidade, ou permanecer nas esferas da
Dualidade.

Percebam que não há lugar a julgamentos de valor, nem de hierarquização, no que se refere, no caminho
escolhido por vocês, que é o seu próprio caminho.
Como já lhes foi dito, o Fogo é de várias naturezas.

Existe o Fogo, chamado de Fogo de Ego, Fogo Matricial, do qual a característica essencial é o Mundo das
Emoções.

Há também o Fogo do Espírito, que para além de qualquer emoção, se traduz por uma Alegria inefável de
viver, o Sat Chit Ananda.

A Luz foi oferecida, ao conjunto da Humanidade, através das Núpcias Celestes.
Muitos Seres Humanos acolheram essa Luz, serviram-se dela, apesar, de ainda não terem vivido o Abandono

Total à Luz, como lhes falou um Arcanjo.
O Abandono à Luz, só poderá ocorrer, quando existir ‘transparência’.

O Abandono à Luz, não poderá acontecer, se não existir Humildade, e Simplicidade.
 Dito em outras palavras, em outros tempos, pelo Cristo, isso dá: “Aquele que se quiser elevar, será rebaixado.

Aquele que se rebaixar, será elevado.”

***

A atualidade desta Terra, no plano espiritual, é marcada por certo número de acontecimentos, levando,
exatamente, a essa frase. 

Uma série de Seres Humanos procura se elevar, ao nível da Divindade, sobre esta Terra.
Na Índia, o meu país de origem, chamava-se a esses seres de Homens Deus, ou Mulheres Deusas, que tendo
acolhido a Luz, se apropriaram dela, monopolizando-a, e se apresentaram aos olhos dos homens como sendo
Deuses e Deusas, levando a um processo de adoração, chamado de Fogo do Ego, não tendo estritamente,

nada a ver com o Fogo do Espírito.
A atualidade da Terra, no plano espiritual de hoje, demonstra os perigos desta mesma dualidade, porque todo

ser humano, reencontrando a Luz, apropriando-se dela, corre o risco, que o bem amado e Venerável
Comandante (ndr: Omraam) chamou de Fogo do Ego.

 Esse Fogo do Ego irá fazê-los sair da Alegria, para fazê-los penetrar na exaltação, na emoção, na adoração,
fazendo com que se distanciem de vocês mesmos.

Nesse momento, vocês entram no que é chamado de um fenômeno de Maternidade Exterior, fechando-os
estreitamente, na Ilusão do Coração.

O Coração é Liberdade e Liberação, e não será, jamais, a adoração de qualquer forma humana, mesmo
que seja o Cristo.

Enquanto adorarem, vocês não poderão se tornar o que adoram.
Trata-se de um mecanismo de projeção, baseado na emoção, relativo a uma falha interior, proposta
precisamente, por aquele ou por aquela, que se diz portador da dimensão do Pai ou da Mãe Divina.

Esta Maternidade Exterior vai se traduzir por uma adesão formal, manifestando-se por estados, bem longe, da
Serenidade e da Paz Interior, conferidas pela Alegria da Liberdade.

Trata-se de uma Maternidade Exterior, levando a um jogo de sedução e dualidade perpétua.

***

Existem, então, desde há muito tempo, nesse mundo falsificado, processos chamados de ‘iniciação’.
Numerosas sociedades, ditas secretas, sobretudo no ocidente, tentaram fazer acreditar aos humanos que, para

aceder à Luz, era necessário praticar certos ritos e rituais.
Não existe nada de mais falso.

A Unidade, chamada, no meu país, de Advaita Vedanta (ou de monismo, na sua tradição), não pode em
nenhum caso sobrepor-se a esse engano, a esse embuste.

O processo de Maternidade Interior é outro processo, é um processo de ‘maturação’, de amadurecimento, e
que como o disse A Fonte, quando estava encarnado: “O Salvador está dentro de vocês.”

Enquanto forem tributários de uma imagem exterior, como outro ser humano, a adoração irá desencadear um
mecanismo de falsificação levando-os para bem longe da sua própria Luz e dando-lhes a Ilusão da Luz.

Falo a vocês deste assunto porque atualmente, muitas almas, em todos os países do mundo, apropriam-se da
Luz, estando persuadidos de que são Pais Divinos ou Mães Divinas, ou então de serem os únicos capazes de

fazer descer o Supramental à Terra.

***



A Inteligência da Luz não necessita da inteligência humana para se manifestar.
Ela é de toda eternidade.

Hoje, é-lhes pedido para tornarem-se humildes e simples.
Enquanto existir, através de vocês mesmos, uma projeção exterior sobre outro ser humano, não poderão

alcançar a verdade do que vocês são.
Vocês passam de um mecanismo de Maternidade Interior a uma Maternidade Exterior.

A Maternidade Interior corresponde ao nascimento do Embrião Crístico.
 Ela irá permitir-lhes realizar sua divindade Interior pela transparência, pela humildade e pela simplicidade.

O Cristo dizia também: “reconhecerá a árvore pelos seus frutos”.
Os frutos da Maternidade Interior serão sempre a humildade e a simplicidade.

Os frutos da Maternidade Exterior serão sempre a emoção, a exaltação, e o distanciamento do Coração.
Não pode ser de outra forma.

Cristo os preveniu: “Haverá muitos profetas que virão, em meu nome ou em nome da Luz, o que é o mesmo.
Guardem de segui-los”.

Não há nada a seguir porque, enquanto seguem outro ser humano, não poderão seguir vocês mesmos.
Nesse momento, estarão em um caminho de “não retorno”, sem volta possível, à Unidade.

***

A Unidade, a Abertura do Coração, só podem se viver de si para si mesmo, não poderá ser conferida de
qualquer entidade exterior, seja ela qual for.

A maior armadilha da Iniciação situa-se a este nível: fechá-los em meio à Ilusão Luciferiana que, pela minha
presença enquanto Ma Ananda Moyi e Estrela AL, permitiu retornar.

O trajeto AL-AL, existente entre a ponta do nariz e a raiz das sobrancelhas, ilustra essa reversão, permitindo-
lhes superar a Dualidade e permitindo-lhes penetrar além do IL e do ELLE [Ele e Ela], além da adoração

exterior, na compreensão e na vivência que vocês são, às vezes, IL e ELLE e que, realizando isso, nesse
mundo falsificado, vocês podem apenas estar na humildade, na simplicidade, fazendo cessar então o jogo das

projeções, o jogo das adorações, o jogo da semeadura de uma personalidade exterior, como portadora de
uma Energia, que vocês buscam, que, de fato, estará sempre e para sempre no Interior de vocês mesmos.

***

Muitos seres irão se apresentar, neste período final da humanidade, como ‘salvadores’.
 Muitos irão se apresentar, em todos os países, como portadores do Espírito Santo, portadores da energia da

Mãe ou do Pai.
Neste instante, eles irão se disfarçar e irão levá-los às trilhas da Dualidade, e à perda da sua Unidade.

Nós insistimos longamente, uns e outros, sobre a maneira de encontrar a sua Unidade que
depende unicamente da Luz, e não de qualquer entidade exterior, fosse ela a mais luminosa.

Dito em outras palavras, a maior parte dos Anciãos, a maior parte das Estrelas que viveram no século 20,
desencarnaram a partir da chegada do Espírito Santo, no mês de Agosto de 1984, por uma simples e boa

razão, é que o Mestre exterior deveria desaparecer em benefício do Mestre Interior.
A emoção humana tem sempre a tendência de procurar uma complementaridade no exterior de si mesmo.

Isto acontece devido à falsificação da matriz, da dualidade dos sexos, não tendo nada a ver com a Unidade, e
podendo ser considerado um simulacro da mesma Unidade.

***

João disse, sob o ditado de Cristo: “Haverá muitos chamados e poucos eleitos”.
Numerosos foram os seres humanos chamados, mas poucos foram os eleitos.

Eu falo a vocês deste assunto porque vocês entram no mês de Maio.
Este mês que é o mês final da Redenção, aquele onde é necessário silenciar o conjunto das Ilusões que ainda

os animam, o último mês em que lhes é possível reencontrar a sua Unidade, o seu Coração e o Fogo do
Coração e não o Fogo do Ego.

Existe, na humanidade, devido à irrupção da Luz, certo número de seres humanos tendo captado esta Luz,
tendo a guardado e tendo então permitido um obscurecimento desta Luz, pelo fato da sua ‘não transparência’.

Esta ‘não transparência’ é escolha deles.



Os seres humanos entrando em ressonância com esta ‘não transparência’ ou obscuridade,
denominada exaltação ou emoção (que não tem nada a ver com Alegria ou com o Fogo do Coração), estão,
necessariamente sob a influência de forças distanciando-os da sua Unidade, da sua integridade e afastando-

os, ainda e cada vez mais longe, da sua Realização.
O Despertar, a Realização, não é, de maneira nenhuma, algo que possa se encontrar no exterior de si mesmo.

***

Qualquer ser humano, hoje, proclamando-se investido pela Luz e querendo retransmitir essa Luz, não pode, de
forma nenhuma, pertencer às esferas da Unidade, isto é simplesmente impossível.

A Maternidade Interior passa pela porta da humildade, pela porta da simplicidade.
 Vocês não podem ser, sobre este mundo, outra coisa além portadores da Luz, outra coisa além de Sementes

de Estrelas.
Querer desempenhar um papel (ndt: como num teatro), querer ser uma pessoa, distancia-os do seu Estado de

Ser.
Vocês não podem ser uma pessoa e estar no Ser.

Vocês não podem manter a Dualidade e viver a Unidade.
A Unidade precisa, como o Arcanjo Anael lhes disse, de uma doação total de si mesmo, não apelando mais a

qualquer elemento humano.
Como dizia o Cristo: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Alguns dos Anciãos lhes disseram, e também poderei dizer-lhes, que esse mundo é uma projeção total, ligada
à Visão e ao confinamento em meio ao Triângulo Luciferiano (chamado, também, de Fogo Prometeico).

Esse Fogo Prometeico é o Fogo do desejo, é um Fogo que disfarça o Coração sob uma forma de
sensualidade, de abraço opressivo, não tendo nada a ver com o Coração, mas se encaminhando ao Coração.

Isso jamais irá conduzi-los à Alegria e à Unidade.

***

A Unidade só se pode encontrar si mesmo.
Insistimos, uns e outros, longamente, sobre este tema.

Muitos mecanismos e técnicas já lhes foram dadas, para permitir-lhes extraírem-se da Dualidade e entrarem na
sua própria Unidade, que é plenitude e completitude.

É naquele momento que podem servir a Humanidade, não antes.
Tornar-se Semente de Estrela, Âncora da Luz, necessita não ser mais nada, e, sobretudo, não reconhecer

qualquer autoridade exterior, nem mesmo as minhas palavras, nem mesmo as palavras de um Ancião, ou de
um Arcanjo, porque você mesmo irá se descobrir a si mesmo (ndt: sem o auxílio de nada exterior a si mesmo).

Somente você poderá abrir o Templo do seu Coração à verdadeira Dimensão da Unidade, e não à Ilusão da
Unidade, feita de sentimentos humanos, de atração humana, e de jogos de sedução onde o Coração não tem

lugar.
O ser humano deturpou bastante o significado das palavras Amor e Coração, através do que se poderia chamar

de sedução, da tomada de posse e da aniquilação do Estado de Ser.

***

Vocês estão, hoje, nesses tempos, confrontados, uns e outros, não mais com vocês mesmos, mas com os
outros, que isso seja em meio à sua família, que isso seja em meio aos mais próximos (entre aqueles que

seguem a Unidade, que vivem a Unidade, e aqueles que permanecem na Dualidade).
Uns e outros estão em oposição total.

Então, a Unidade não precisa da Dualidade, ela não precisa denunciar os jogos da Dualidade porque, elevar o
ponto AL (ou seja, retorná-lo, rebaixá-lo, como isso foi feito para o triângulo do Fogo Luciferiano, pelo Fogo do

Éter), traduz-se pela humildade, pela simplicidade, pela Atenção, pela Ética, pela Integridade, pelo Aqui e
Agora, afastando-os sempre mais da Ilusão e da visão denominada clarividência.

Isto lhes foi explicado na última parte do ‘Yoga Integrativo’, por Um Amigo.
O conjunto da Ilusão deste Mundo, que isso seja através das religiões ou através dos conceitos da sociedade,
sempre foi feito para distanciá-los da sua Unidade, levando-os a buscar uma segurança no exterior, que isso
seja em um companheiro ou em organismo social que vai premuni-los e preveni-los, mantendo assim uma
falha, no ser humano, assimilada a uma falta e projetando esta falta no exterior, como para reencontrar, no

exterior, a sua própria integridade.
 Vocês não podem encontrar a menor Integridade enquanto o seu olhar se voltar para o exterior para encontrá-

la.



Trata-se apenas de um jogo de projeção de espelhos, de Ilusão a Ilusão, reforçando-o em meio ao Ego e
distanciando-os cada vez mais da sua própria Unidade.

***

A Luz é Inteligência, isso nós lhes dissemos, umas e outras, uns e outros.
Esta Inteligência basta-se a ela mesma, ela não precisa que qualquer processo, nem de iniciação, nem,

sobretudo, de outro ser humano para olhar-se através dela porque, enquanto vocês olharem no exterior, vocês
não poderão se ver a si mesmos.

Porque, enquanto vocês adorarem no exterior, vocês não poderão penetrar a humildade e a simplicidade da
adoração da Luz.

Não pode existir personificação da Luz.
A realização do Fogo do Coração é justamente exatamente o inverso.

Ela é a dissociação da personalidade, em meio ao Estado de Ser, conferindo a capacidade para viver
o Samadhi, em suas diferentes escalas, na Alegria Interior, na paz, no que eu denominei Sat Chit Ananda.
Todo resto, ligado a outro ser humano, qualquer que seja, é apenas um simulacro afastando-os, sempre e
ainda mais, da sua própria Unidade, desembocando, de maneira inexorável, no Fogo Prometeico, Fogo do

desejo, Fogo da posse, Fogo da sedução, reforçando a dualidade homem – mulher, IL ou ELLE [Ele ou Ela].

***

Vocês são chamados a tornarem-se AL, ou seja, a elevarem-se além da sua condição, masculina ou feminina.
Vocês são chamados a tornarem-se Luz, andrógino primordial, bem além dos jogos da dualidade existindo na

humildade, hoje.
É um ou outro.

Em outros termos, como lhes disse o bem amado Comandante dos Melquizedeques, vocês não podem
permanecer um e outro, vocês não podem permanecer entre duas cadeiras, vocês são obrigados, hoje, a ir,

franca e definitivamente, para a lagarta ou para a borboleta.
A transmutação, ou metamorfose final, que vive a humanidade, começa dentro de poucos dias, como lhes

anunciou Maria.
É durante este mês que vai ocorrer a separação das duas humanidades e essa será total.

Novamente, não cabe a vocês, como não cabe a nós, julgar o caminho de um ou de outro, mas simplesmente
iluminar, quando isso for possível, a diferença essencial e principal entre a Maternidade Interior (que é a única

verídica) levando-os ao Coração, pelo nascimento do embrião Crístico (situado no nível do ponto OD), e
permitindo-lhes expressar ER, isto é, o seu Éter, a sua Eternidade, a sua Divindade, bem além de qualquer

dualidade.
Ou então, escolher manter o confinamento.

O confinamento recorre a uma complementação exterior, ele recorre a uma insatisfação, pelo fato de uma não
plenitude interior de Luz, fazendo-os sempre buscar uma Luz no exterior de si mesmo.

***

Viver a Maternidade Interior é aceitar estar além dos véus da Ilusão da personalidade, o que vocês são, em
última análise, de toda Eternidade.

Não há iniciação para isso, não há trabalho, há apenas que revelar o que vocês são, e isto apenas é possível
pelo seu próprio aquiescer à Luz.

Os vários ensinamentos, as Núpcias Celestes, não estão aí para serem integrados ou digeridos
intelectualmente, mas estão aí para serem vivenciados, além de toda crença porque, eu posso lhes dizer

assim, enquanto vocês crerem em algo exterior a vocês, vocês não podem crer em vocês mesmos e vocês
não podem manifestar o Amor.

Vocês apenas podem manifestar emoções parecidas com o Amor, mas que não é o Amor.
O Amor é um Fogo.

O Amor é um Fogo devorador, manifestado pela Vibração da Coroa Radiante do Coração, por um Fogo
manifestando-se em meio às três Lareiras e estabelecendo-os na completitude, na Alegria, na Unidade e,

sobretudo, na humildade e na simplicidade.
Humildade e simplicidade onde vocês se tornam totalmente transparentes, como só a Luz torna o que vocês

são: vocês não são mais nada além do que Luz.
Isso se denomina, em minha tradição: a dissolução bramânica.

Enquanto vocês estiverem atrelados à sua personalidade ou a outra personalidade, vocês não podem viver
isso.



Aí estava a armadilha de certo número de ensinamentos chamados de ‘iniciação’, presentes hoje, e presentes
desde tempos muito antigos, mesmo em meio às religiões, apresentando-lhes um sacerdote, um monge,

como um intermediário entre vocês e a Luz, apresentando-lhes o Cristo como algo que virá salvá-los.
Ninguém irá salvá-lo, exceto você mesmo.

Nenhum ser humano pode fazer isso no seu seu lugar.

***

Viver a Maternidade Interior é transformar o ponto AL, é conectar o andrógino primordial, tornar-se às vezes
Ele e Ela, a fim de criar as suas próprias asas e ir além do IL e do ELLE, justamente.

Enquanto houver busca exterior de qualquer forma, de Luz, vocês não estão na sua própria Luz.
O que eu tinha a dizer-lhes corresponde ao período que se abre a vocês, aonde seus olhos vão se abrir, como

foi anunciado por alguns de nós.
Muitos seres humanos, hoje, vivem o despertar desse 12º corpo e as manifestações inerentes a este despertar

traduzindo-se pela percepção etérea dos mundos da Unidade.
Alguns de vocês veem o sol em sua nova cor.

Alguns de vocês ouvem o som da Terra e do céu enquanto outros seres humanos não o ouvem ainda.
Eles veem claramente, eles veem além da aparência da Ilusão, eles veem além da aparência dos jogos da
sedução e da atração a fim de restituí-los a vocês mesmos, se tal for a sua decisão, durante o mês que se

inicia.

***

Ir para a realização da sua Maternidade Interior é dar à luz o Cristo Interior, é não buscar um salvador ou
qualquer ressonância no exterior de vocês mesmos porque, nesse caso, e em última análise, vocês serão

reconduzidos à sua Dualidade e, então, à personalidade.
Novamente, não é questão nem de julgar nem de condenar quem quer que seja que evolua em meio à

personalidade, ainda é preciso estar lúcido e consciente desses jogos que se jogam.
Então, é claro, alguns Irmãos e Irmãs encarnados têm esta capacidade para ouvir o Som da Terra e do céu,
pela elevação e pelo rebaixamento do 12º corpo, o Andrógino primordial, para ver além da aparência e da

Ilusão.
Obviamente, ninguém pode convencer ninguém porque aqueles que estão na crença, qualquer que seja,

afastam-se da sua experiência da Unidade.
A experiência é oposta à crença.

A crença é uma forma de Maternidade exterior fazendo-os projetar, mais uma vez, no exterior de vocês, esta
sede de Luz, quando ela está em vocês.

A Maternidade Interior, ela, não é do campo da crença, ela é do campo da experiência e ela os leva a viver
a completitude e a Unidade, independentemente de qualquer autoridade exterior, fosse ela mais Amor, na

linguagem humana.
O desafio está neste nível porque, é claro, os seres que se apresentam como ‘homens deuses’ ou ‘mulheres

deusas’ são capazes de drenar multidões consideráveis.
Alguns seres drenaram, durante sua vida, dezenas de milhões de adeptos seguindo-os cegamente, beirando

até mesmo certas manifestações totalmente opostas à Luz, estando na ordem do que eu denominaria a Ilusão
mais sutil e mais profunda.

Não há, através disso qualquer julgamento, mas simplesmente a experiência a conduzir, em relação a cada um,
e o que cada um é no Interior dele mesmo.

***

Vocês não têm necessidade de nada além da Luz e, sobretudo, não de um intermediário em relação a esta Luz
porque aquele que desejar se apresentar como intermediário da Luz tornar-se-á opaco à Luz.

E ele não pode, obviamente, levá-los para a Luz, mas unicamente a abraçar a emoção, a exaltação e, em
última análise, a perdição.

O Cristo disse: “àqueles para quem muito foi dado, muito será exigido”.
As lagartas, como vocês as chamam, não têm qualquer noção e qualquer Consciência do que é a Luz, porque

o confinamento nas crenças, o confinamento na Ilusão, foi muito mais forte do que a vontade da alma, da
potência do Espírito para manifestar esta Luz como vocês tiveram a oportunidade de vivê-la através das

Núpcias Celestes.
Lembrem-se vocês também, o Cristo disse: “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”

porque estes irão se revelar de um dia para o outro, de um minuto para o outro e irão para a Luz.



É para isso que lhes foi solicitado para não julgar e respeitar o caminho de cada um, na condição, entretanto, de
ver claramente em vocês.

Ora, hoje, várias Sementes de Estrelas veem cada vez mais claramente a Ilusão desse mundo, a Ilusão dos
comportamentos de alguns.

***

Então o que é preciso fazer?
É preciso afirmar a sua Maternidade Interior e mostrar, com um Coração amoroso, o que é a Maternidade

exterior que afasta de Cristo.
Agora, ter mostrado, basta.

Não há que impor porque a maior parte dos seres confinados em meio a crenças seguirá suas crenças até o
fim.

Eles não terão meios psíquicos de sair desse mundo de crenças e desse mundo da Ilusão.
A Luz é transparência total.

Ela lhes pede para não mais ser nada, aqui, para ser tudo, em outro mundo.
Este é o princípio, eu diria de um vaso comunicante.

Um dos Anciãos lhes expressou perfeitamente esta noção de humildade e de simplicidade, o Mestre Philippe
de Lyon porque, quando ele respondia em sua vida, sobre como ele podia fazer tais milagres, é justamente
porque ele era o menor, aqui, mas o maior no Céu, retomando por aí, de algum modo, as palavras de Cristo.

Ora, se vocês não são nada, aqui, como podem transmitir a Luz?
Há, nesse nível, uma questão essencial que cada um deve se colocar.

Vocês podem, é claro, por ressonância, executar formas de Yoga, mas compreendam bem que o que os
atravessa é a Luz e não qualquer vontade pessoal.

E que, aliás, este que é atravessado, realmente, pela Luz, recebe tanto como aquele a quem ele dá, mas, a
partir do momento em que há reivindicação, há ‘apropriação’.

A apropriação eleva a personalidade e rebaixa a Unidade: sempre o mesmo princípio de vasos comunicantes.
Esse jogo entre o Fogo Prometeico e o Fogo do Espírito é ilustrado pelo basculamento do ponto AL, situado

na raiz dos cabelos e descendo para a raiz das sobrancelhas.
Somente quando esta conexão e esta reversão são realizadas é que o trajeto AL-AL pode trabalhar e lhes

fornecer a visão dos Éteres, a visão da Unidade, a visão além da Ilusão, não tendo mais nada a ver com esse
mundo nem com a matriz astral.

Não se trata mais da Clarividência, não se trata mais de uma visão do ‘3º olho’, mas da percepção íntima, real,
pelo olhar do Coração, do que é a Verdade e do que é a Ilusão.

***

Cabe a vocês decidir, com toda lucidez, ali aonde vocês querem ir, mas vocês não podem pretender se tornar
a Unidade aderindo a qualquer Dualidade.

Cabe a vocês decidir.
A Maternidade Interior não dá de qualquer maneira os mesmos frutos que a Maternidade exterior.

A Maternidade Interior confere a Paz, o equilíbrio, a ausência de emoção, a ausência de julgamento, um estado
de ‘equanimidade’ onde o Ser, em toda humildade e em toda transparência, sabe que ele não é nada aqui

porque ele é tudo em outro lugar.
Então, como se pode reivindicar o menor status nesse mundo?

A Maternidade exterior vai desenvolver o Fogo Prometeico, o desejo, a necessidade de sensações, a
necessidade mesmo de Vibrações que não são as Vibrações do Fogo do Coração, mas da emoção do

Coração, não tendo estritamente nada a ver com o Fogo do Éter que se estabelece em meio à Coroa Radiante
do Coração, e dando a Ilusão.

Então, obviamente, cabe a vocês definir, Interiormente, o que vocês vivem.
Isso corresponde, integralmente, à frase que havia pronunciado São João, sob o ditado de Cristo: “haverá

muitos chamados e poucos escolhidos”.
Os chamados serão marcados na testa, sim, como aquele que vivenciou a iniciação Luciferiana, mas que ali

permaneceu confinado, aceitando e aquiescendo a uma hierarquia ou a uma autoridade exterior predominante
à sua.

Cabe a vocês saber.
Cabe a vocês viver.

Ou cabe a vocês crer.
Vocês não podem viver e crer ao mesmo tempo.



***

Elevar o ponto AL é rebaixá-lo, é ir além do IL e do ELLE, para poder ser o Alfa e o Ômega, podendo dizer,
naquele momento: “Eu e o Pai somos Um” e não: “Eu sou o Pai”.

“Eu a minha Mãe somos Um” e não: “Eu sou a Mãe”.
Mesmo se vocês estiverem, em última análise, fora desse mundo, do Tudo, de um fragmento da Fonte, e da

totalidade da Fonte.
Mas certamente não desta Ilusão, mas além da Ilusão desse mundo.

Toda a nuance, e ela é significativa, situa-se nesse nível.
Percorrer o Alfa e o Ômega, tornar-se o Caminho, a Via, a Verdade e a Vida, pode-se fazer apenas quando há

Abandono a toda pretensão e a toda Ilusão, nesse mundo.
Isso foi ilustrado pelo Cristo, durante seus 40 dias de deserto, onde o próprio Satanás lhe propôs o Reino.

O seu Reino está dentro ou o seu Reino está fora?
Dito de outra forma: Vocês vivem a sua Maternidade Interior ou vocês creem em uma Maternidade exterior?

Disso irá resultar o seu futuro Vibratório.
Tornar-se autônomo, como disse Irmão K, é isso.

Vocês não podem manter qualquer dependência a uma crença, a um ser, e se tornar autônomo, é
impossível.

***

Então, se vocês forem para a autonomia, é preciso Abandonar-se, completamente, e cessar toda forma de
projeção, qualquer que seja, no exterior de vocês mesmos.

Isso, evidentemente, não os confina, pelo contrário, mas os libera.
Ainda é preciso aceitar vivê-lo.

Ainda é preciso aceitar ir ali para poder ali se estabelecer.
Então, amem, sim, acima de tudo.

Quais são os seus frutos?
Eles se situam em meio à uma adoração pessoal ou se situam em meio à adoração da Luz Una, além da Ilusão

desse mundo?
Não há outra escolha e é esta escolha que vocês são chamados a fazer, durante este mês que se inicia muito

em breve.
Eis as algumas palavras que eu queria dar a vocês e que me foi atribuído a dar-lhes.

Se, é claro, existirem, e eu o espero, perguntas em relação a isso, nós vamos conjuntamente ter mais
Vibrações e mais elementos permitindo-nos compreender e viver, juntos.

Deixemos morrer as questões, deixemos aflorá-las à Consciência, sejam transparentes.
Durante este tempo, lembrem-se de que, sempre, a vida, mesmo em meio à Beleza desse mundo (porque ele

é muito belo, mesmo se ali foi falsificado pela Consciência humana), irá colocá-los sempre frente às suas
próprias falhas: é o ‘princípio de ressonância e de atração’.

Portanto, se existir, em vocês, uma falha de natureza emocional, virá se apresentar uma emoção vindo
satisfazê-lo e dando a Ilusão e reforçando a Ilusão desta falha.

Quando vocês descobrirem a sua própria Unidade, a sua própria completitude e Eternidade, naquele momento,
nada mais faltará no Interior do que vocês são porque vocês se tornaram, integralmente, transparentes à Luz.

Vocês realizaram a dimensão KI-RIS-TI, ou seja, Filho Ardente do Sol.
O Sol precisa de outra coisa além dele mesmo para ser um Sol?

Enquanto as perguntas são elaboradas, a palavra Maternidade foi empregada,intencionalmente, porque ela
remete ao IM, ou seja, ao Mistério.

IM tem a mesma raiz que UM, AM e IM.
A matriz, a matéria, a manifestação, a Maternidade, reenviando à mesma Vibração.

A Maternidade pode, efetivamente, como a matriz, voltar-se para ela mesma ou voltar-se para a Unidade.
É exatamente o mesmo princípio que está operando.

***

Questão: como um menino a quem faltou o Amor materno pode superar esse aspecto de falta sem
buscá-lo toda sua vida junto a uma mulher?

Irmão bem amado, a falta pertence, justamente, à Ilusão.



Se há uma identificação com essa falta (que foi, no entanto, vivida no passado) é que existe, naquele momento,
como você mesmo disse, uma falha.

Essa falha não pode ser preenchida no presente, porque ela vem de um passado.
No presente não pode existir solução para algo que pertença a um passado ou a um futuro.

A plenitude, a completitude, a Unidade apenas pode se encontrar no presente.
Enquanto há busca exterior para preencher uma falha, há comportamento que é oriundo da dualidade.

Então, é claro, o conjunto da humanidade, enquanto não encontrou a sua Unidade, funciona de maneira dual:
ação/reação.

Aquilo de que falamos é a Ação da Graça.
A Ação da Graça revela-se a partir do instante em que vocês aceitam olhar suas próprias sombras, suas

próprias falhas, de frente.
Olhando-as de frente, elas vão transcender pela Inteligência da Luz presente em vocês, e ela preenche,

realmente.
O princípio não é encher uma garrafa que vaza, senão é preciso enchê-la sem parar.

O princípio é ‘parar o vazamento’.
Ora, como a Luz para o vazamento?

Simplesmente aceitando olhá-lo de frente.
Esse mundo é um mundo de Ilusão.

A personalidade, a sua própria presença nesse mundo, é uma projeção em uma Ilusão.
A partir do momento em que houver descoberta do Si, não pode existir a mínima Ilusão que possa estender-se

ou amplificar-se.
Você é a Luz do mundo.

Você é o Tudo.
Você é Um.

Nada mais há no exterior do que você é.
A entrada na Unidade e no Estado de Ser é um Abandono da personalidade e uma entrada em si para

manifestar o Si.
Você não é, tampouco, as suas falhas; você não é, tampouco, as suas privações.

Você não é nada de tudo isso.
Você é um Filho da Luz e um Filho do Um.

Como é que um Filho do Um poderia ser incompleto, a não ser por uma projeção nesta Ilusão?
Vocês não são o resultado do seu passado.

Vocês são o resultado da Graça.
O próprio princípio da Maternidade (e não falarei, desta vez, nem de Maternidade Interior, nem de Maternidade

exterior), o princípio de ‘filiação’, segundo a carne e o sangue, o Cristo veio para romper esse círculo
vicioso introduzido, há extremamente muito tempo, por linhagens não humanas, chamadas de relações do

sangue, que não têm qualquer existência nos mundos da Unidade.
A filiação, tal como vocês a vivem nesse mundo através dos seus pais, dos seus ascendentes e dos seus

descendentes, não existe nos mundos Unificados.
Vocês são eternos, de toda a Eternidade.

Vocês são Infinitos desde tempos indefinidos.
Não existe limitação alguma.

A limitação vivida nesse mundo induz limitações, faltas e falhas, mas vocês não são nem essas faltas nem
essas falhas, assim como vocês não são desse mundo.

Enquanto existir uma identificação com uma das suas falhas, ou seja, quando vocês derem peso a essa falha,
vocês dão peso a um passado e esse passado invade seu presente (como um remorso, como uma tristeza,

como uma falta, como uma falha), mas vocês não são isso.
Vocês são o Si, vocês são a Fonte, vocês são o Um.

Vocês são uma parte do Um, vocês são os Arcanjos, vocês são eu mesma, vocês são a Fonte.
Então, por que querer limitar-se a uma pessoa, qualquer que seja?

Por que limitar-se às falhas realmente presentes nesse mundo?
Ir além da falha não é não vê-la, é justamente vê-la, é justamente transcendê-la, não enchendo uma garrafa que

está furada, mas efetivamente aceitando que vocês não são o recipiente, mas o conteúdo.
Esse passo, que corresponde à última reversão (o basculamento do ponto AL situado no nível da raiz dos

cabelos para a raiz das sobrancelhas), é o ‘basculamento final’.
É aquele que se acompanha, como foi anunciado por Sri Aurobindo, pelo ‘choque da humanidade’, e é agora.
Isso pôde ser exprimido por um filósofo bem conhecido no Ocidente: vocês observaram uma sombra sobre

um muro e vocês a observaram tanto essa sombra, que a sua consciência se projetou nessa sombra e dentro
dessa sombra.

Vem uma Luz exterior que vem iluminar o muro, mas, chocando-se com o que vocês são, cria uma sombra
ainda mais forte sobre o muro.



Vocês veem a Luz ao redor de vocês, vocês buscam essa Luz, mas, em momento algum vocês pensam em
olhar a Luz.

Vocês continuam a olhar o muro.
Ora, vocês não são nem o muro nem a sombra, vocês são a Luz.

Apenas a personalidade, o Fogo Prometeico é que quer fazê-los crer no inverso.

***

Questão: nessa Maternidade interior, qual é o papel e a função da complementaridade feminina para
um homem?

No nível do ponto AL, você é Ele e Ela.
Enquanto existir uma busca exterior, seja sexual, afetiva ou espiritual, não pode haver complementaridade em

você.
Isso é um ‘condicionamento’ fazendo-o crer que há necessidade de encontrar um eterno feminino.

Na linguagem da Nova Era, isso foi chamado de ‘alma irmã’ ou ‘chama gêmea’.
Se existem almas irmãs ou chamas gêmeas, elas existem, mas jamais foi dito que havia necessidade de

reencontrá-las no exterior de si.
A partir do momento em que os Arcanjos estão presentes em você, a partir do momento em que você aceita
que é uma parcela e a totalidade da Fonte, a partir do momento em que começa a viver a Consciência do Si e
o Samadhi, não há qualquer complementaridade exterior a buscar, porque você é completo e inteiro, em você

sozinho.
Crer que algo de exterior à Luz, mesmo veiculando a Luz, vai trazer-lhe a complementaridade, é um engano.
Apenas a personalidade é que se crê incompleta e que vai construir cenários, mesmo nesse mundo, em que

ela vai aplicar as leis da matéria como as leis do Espírito.
Mas as leis do Espírito não são as leis da matéria.

As leis da Unidade nada têm a fazer, nem a ver, de perto ou de longe, com as leis da Dualidade.
A Dualidade é baseada na falta, ligada ao bem e ao mal, e fechada no triângulo Luciferiano, fazendo-os

sempre, e mesmo em suas estruturas cerebrais, posicionar-se em relação a algo, como um bem ou um mal.
O bem sendo, nesse nível, apenas o oposto do mal e o complementar do mal.

A Unidade não é nem o bem nem o mal.
Ela é o Tudo que transcende e supera o bem e o mal.

A Graça, nos mundos Unificados, não tem de modo algum a polaridade, tal como vocês a concebem, por
exemplo, complementaridade homem/mulher.

Existem polaridades.
Um Arcanjo tem uma polaridade que vocês qualificariam de masculina.
Uma Estrela tem uma polaridade que vocês qualificariam de feminina.

Mas, nos mundos Unificados, isso não tem o mesmo alcance, nem o mesmo valor, nem a mesma
representação, como para vocês, desse lado do véu.

As leis da matéria não são as leis do Espírito.
Há, em você, a sua feminilidade.

Quando você toca a Androginia primordial, o ponto AL, seja no nível das frequências Metatrônicas, seja no
nível das Estrelas de Maria, dá exatamente a mesma percepção.

Aquele que vive o acesso à Unidade não é nem homem nem mulher.
Isso não quer dizer, contudo, que ele deva privar-se de qualquer sexualidade, mas isso vem muito naturalmente

porque, tendo a completitude vivida no Interior, todos os jogos da Dualidade eliminam-se natural e
espontaneamente.

O que não é, é claro, o caso no Fogo Prometeico em que, naquele momento, qualquer que seja a idade e as
condições, tanto para o homem como para a mulher, isso vai se traduzir por necessidades específicas, nada

mais tendo a ver com a completitude Interior.
Para um homem, viver a sua Maternidade Interior ou a sua feminilidade Interior (porque é exatamente o mesmo

processo) consiste em aceitar sua parte feminina, integrá-la e manifestá-la.
Manifestá-la dá, naquele momento, uma incapacidade ou uma impossibilidade de manifestar qualquer

polaridade masculina ou feminina, porque essas duas polaridades são, então, transcendidas.

***

Questão: como mãe, eu me sinto no desconforto, porque não reajo mais como antes, mas há, apesar
de tudo, ainda uma forma de relação.



Cara Irmã e Bem Amada, isso é lógico: a partir do momento em que uma maternidade é levada, no sentido,
desta vez, fisiológico, há necessariamente criação de uma relação.

Você está, entretanto, ainda encarnada, e essas relações estão, certamente, dentre as que foram criadas, entre
as mais fortes.

Agora, vamos tomar as coisas diferentemente.
Você pode dizer-me de quem o Arcanjo Miguel é o filho?

Resposta: da Fonte.

Inteiramente, e não de uma mulher.
Você mesma, você é filha de quem?

Resposta: de um ponto de vista biológico, dos meus pais, e daquele do Espírito, da Fonte.

Bem Amada, a resposta é falsa.
Biologicamente, nesse quadro limitado, temporal, desta vida, você é a filha biológica do seu pai e da sua mãe;

agora, no plano estritamente biológico, você é a filha de Maria.
No plano do Espírito, você é a filha da Fonte.

***

Questão: que o ego esteja saturado ou não de Amor, isso em nada muda o processo de abandono à
Luz e de Realização?

O ego, quando está saturado de Amor, vai ‘apropriar-se’ do Amor.
O ego não estará jamais satisfeito.

Somente o Si está satisfeito, porque ele nada reivindica, ele é transparente e deixa passar a Luz,
contrariamente ao ego que vai dela se apropriar.

Eu teria podido chamar também a isso de Maternidade exterior e de Maternidade Interior.
A Maternidade exterior é uma projeção da consciência na Ilusão.

A Maternidade Interior é uma não projeção da consciência nela mesma, identificando-se então a ela mesma e a
nada mais na Ilusão.

Para prosseguir com relação a isso, quando o Comandante fala da lagarta e da borboleta, não pode ali haver
melhor imagem, melhor representação e melhor Verdade.

Vocês são ainda lagarta, na qual o impulso para o casulo e para a crisálida nasceu, para alguns de vocês,
desde já muito tempo.

A lagarta tem a escolha de permanecer lagarta e de recusar tornar-se borboleta, mas vocês não podem ser um
e o outro.

Do mesmo modo que vocês não podem, no que vocês chamam desse mundo, ir para o além e manter esse
corpo em vida.

Ora, aí, o que chega é a sua Liberação, não é a mesma coisa que passar da vida à morte.
É, eu diria, antes, passar da morte à vida.

Lembrem-se de que vocês estão em um mundo invertido e de que o que vocês chamam de vida, nós
chamamos de morte.

O que vem é realmente uma Ressurreição ou um Renascimento.
O ego ou a personalidade tem muita dificuldade para aceitar a própria morte.
Isso foi desenvolvido pelo Bem amado Sri Aurobindo há numerosos meses.

***

Questão: aceitar olhar as próprias falhas de frente, é isso a transparência?

Inteiramente.
É também não reter a Luz, deixá-la atravessá-lo, porque quanto mais a Luz o atravessar, mais você se torna
transparente, a fim de conduzir a uma situação que se poderia chamar de prisma que pode decompor a Luz,

que deixa passar a Luz.
Mas o prisma é totalmente transparente.

Se você aceitar ser um prisma nesse mundo, isso quer dizer que você não está mais na personalidade.

***



Questão: o que significa a expressão reter a Luz?

Reter a Luz quer dizer, simplesmente, não manifestar Sat Chit Ananda, quer dizer não estar na felicidade
porque, quando vocês não retêm mais a Luz, então, naquele momento, vocês exprimem e manifestam a

felicidade ou o Samadhi.

***

Questão: não estando todos no Samadhi, isso significa que todos retêm a Luz?

Sim, se não, vocês não estariam mais aí.
É exatamente o que está acontecendo e que vai acontecer, mas vocês devem, entretanto, fazer o aprendizado

disso.
É muito simples: se vocês não retivessem mais, de modo algum, a mínima Luz, vocês estariam

no Samadhi permanente.
Eu os engajo, então a reler o que me aconteceu, em alguns períodos da minha vida, em que eu podia passar

várias semanas ou meses no mesmo lugar, no mesmo local, sem comer, sem dormir, sem mover.

***

Questão: a criança Interior pode se manifestar sob forma de imagem de criança, no sentido próprio?

A criança Interior é uma dimensão específica da alma.
A maternidade Interior dá nascimento ao Cristo Interior e não à criança Interior.

A criança Interior é uma etapa para o Cristo Interior e, portanto, o precede.

***

Questão: o verdadeiro Abandono à Luz significa não fazer retenção da Luz?

É sinônimo.
O Abandono à Luz confere a Alegria Interior e o acesso ao Fogo do Coração.

***

Questão: a imagem da criança interior representa a pureza e a transparência?

Não.
É uma etapa para isso.

A criança Interior é a Vibração da Alma.
O Cristo Interior é a Vibração do Espírito.

***

Questão: é exato que quando a alma está no Maha Samadhi, ela não existe mais?

Ela dissolveu-se, inteiramente.
Há o Cristo e nada mais.

***

Questão: é essa imagem de criança Interior que representa a etapa em que se está hoje?

Em certa medida.



O Cristo Interior está desabrochando, isso lhes foi dito por Maria ontem, uma vez que o Cristo será visível nos
seus céus.

***

Questão: o que você entende por «Cristo vai aparecer nos nossos céus»?

Aparecer nos seus céus Interiores.
Cristo voltará como ele partiu, assim como ele disse, em sua Embarcação de Luz, uma vez que tudo tiver sido

purificado o que, parece-me, não é ainda o caso, uma vez que a purificação ou a dissolução total da Matriz
começa dentro de alguns dias.

***

Questão: aconteceu-me de vê-la sob forma de Luz. Eu me virei para você e você então me mostrou o
planeta Terra. Qual é o significado dessa vivência?

Amar a vida e não uma imagem, porque mesmo o corpo que eu tomei era apenas uma imagem, assim como
você habita uma imagem.

Esse corpo ao qual as consciências estão apegadas, esse corpo humano, é constituído da terra e de nada
mais.

A Alma e o Espírito não são desse mundo.
A Terra é quem decide.

Isso nós dissemos, umas e outras.
A Terra é também uma Mãe.

Amar a Terra Mãe é amar a Vida, para além da aparência e para além da obliquidade da Luz.

***

Questão: se o corpo é feito de Terra, é ele quem decide a sua liberação, como a Terra?

Cara Irmã e Bem Amada, a Terra decide a sua liberação.
Imagine que você esteja, hoje, em um lugar específico em que a Terra decidiu liberar-se e onde, portanto, o

solo se abre sob os seus passos, onde a água invade o lugar em que você se encontra: você está,
efetivamente, dependente da Terra.

O corpo não é uma representação da Terra, o corpo é uma representação da perfeição que foi fechada,
certamente, mas representação da perfeição.

O corpo é uma densificação de representações arquetípicas, desde a Fonte, passando pelos Hayot Ha
Kodesh, os Arcanjos e todas as Dimensões intermediárias.

Porque esse corpo, ilusório, é o Templo em que deve despertar o Cristo Interior.
O corpo é oriundo da Terra, em sua estrutura, mas não em seu agenciamento.

A Terra foi fecundada ou semeada pelas ‘matrizes cristalinas’, trazidas há mais de vinte milhões de anos.
Essa semeadura, pelas matrizes cristalinas, permitiu o desenvolvimento da vida consciente, além da própria

Consciência da Terra.

***

Questão: para poder irradiar a Luz sem retê-la, é desejável multiplicar os períodos de alinhamento,
como os das 19h às 19h30 a cada dia?

Caro Irmão, alguns de vocês já vivem isso.
É preciso, efetivamente, compreender que não basta querer exercer qualquer vontade com relação a isso, mas

efetivamente deixar-se, aí também, imergir pela Luz.
O que acontece naqueles momentos?

Alguns de vocês já vivem isso, trata-se de momentos em que o Fogo os invade, nos quais nada mais da sua
personalidade existe, nos quais por vezes alguns de vocês adormecem ou também vivem estados

de Samadhi.
Mas não são vocês que decidem, ainda que lhes seja pedido, efetivamente, para acolher esses momentos
quando eles se manifestam porque, justamente, eles não são decididos pela personalidade, mas são o



reflexo do impulso da Alma ou do Impulso do Espírito para viver isso.
Existe sobre esta Terra uma multidão de Seres humanos que oraram toda a vida sem, no entanto, terem

encontrado qualquer Luz.

***

Questão: o que significa o fato de adormecer, por vezes, nesses espaços de alinhamento?

Isso corresponde ao que foi desenvolvido por um Arcanjo sobre a Consciência Turiya.
Existe uma Consciência de vigília, uma Consciência de sono, uma ausência de Consciência e Turiya.

A ausência de Consciência, denominada sono ou sonho, mas, sobretudo, o sono, é a porta que os conduz
a Turiya.

***

Questão: não é, então, necessário lutar contra esse sono?

Meu caro Irmão, sobretudo não, porque lutar contra o sono recorre à personalidade.
Abandonar-se ao sono faz parte da Supra Consciência porque, quando você não está aí, a Luz trabalha muito

melhor do que quando você está aí.

***

Questão: a Liberação da Terra passa necessariamente por eventos que se poderia qualificar de
catastróficos, como a subida das águas, os tremores de terra?

É apenas a primeira etapa.
Esta Terra será regenerada pelo Fogo, o Fogo do Espírito, mas, é claro, aqueles que estão na personalidade

irão chamar isso de fogo da destruição.
O Fogo vem, efetivamente, destruir a Ilusão, uma vez que tudo é projeção da consciência nesse confinamento.

Aquele que estiver pronto para viver sua transmutação final e o despertar para a totalidade do seu Estado de
Ser, jamais poderá chamar isso de catástrofe, mas deliberação.

***

Questão: o Samadhi pode ser vivido não importa em qual circunstância?

Inteiramente, ele é totalmente independente de circunstâncias exteriores.
É o ego (e efetivamente nós somos todos obrigados a passar por aí) que crê que, porque ele vai alinhar-se, ele

vai viver mais facilmente o Samadhi.
Quando eu era levada ao meu Samadhi, isso podia ocorrer não importa em qual circunstância e não porque eu

havia decidido.
E eu diria até mesmo, sobretudo, porque eu não o havia decidido.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem Amados, eu penso que as poucas palavras que eu lhes dei fizeram Vibrar em vocês
alguns elementos que irão lhes permitir viver o que há para viver doravante.

Que a sua Presença e a minha Presença, juntas, aqui, sejam preenchidas da Graça.
Eu sou o Alfa.

Eu sou o impulso.



Eu sou Ele e Ela [IL e ELLE].
Eu sou o que vocês são.

Até breve.

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1014

28 de abril de 2011
(Publicado em 29 de abril de 2011)

***

Tradução para o português:

texto da Mensagem: Ida e Zulma Peixinho http://portaldosanjos.ning.com

texto das Perguntas e Respostas: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com/

Obs.: esta mensagem foi traduzida e postada na íntegra por Célia G..
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Eu sou MA ANANDA MOYI.

Queridas Irmãs e queridos Irmãos em humanidade, que a Paz e o Amor sejam sua morada para a Eternidade.
Eu venho expressar-me, entre vocês, enquanto Estrela AL.

Vibração e Consciência do Fogo do Espírito.
Minha Irmã GEMMA (ndr: Gemma Galgani) expressou-lhes certo número de elementos, relativos ao

entrelaçamento do Fogo e do Ar.
Hoje, se vocês bem o desejam, nós iremos, juntos, tentar penetrar, ainda mais, a instalação em curso

da Consciência nova.
Aquela que vai pôr fim à limitação e ao confinamento.

***

A instalação da nova Consciência traduz-se (para alguns de vocês, e para outros) por
modificações, visíveis e sensíveis, da Consciência comum, fazendo-os penetrar espaços inexplorados, até
agora, desde ainda uma geração, que foram apenas privilégio de alguns Seres, e somente de alguns Seres.

Hoje, e durante os tempos da Graça, e nos tempos que restam a transcorrer, muitos de vocês são chamados a
manifestar esta ‘Consciência nova’, onde nenhuma referência pode ser explicada, ou compreendida, pela

consciência limitada.
A transformação atual, e a passagem na Consciência nova Ilimitada, é frequentemente muito problemático para

o ser humano, tendo a experiência e o hábito do que ele vive como limitação, como confinamento.
A irrupção da nova Consciência (a irrupção do Supramental) acontece em vocês, cada dia um pouco mais, e
lhes permite, ao Abandonarem-se a ela, viver acessos, cada vez mais profundos, à Alegria, à Paz, à Vibração

da Unidade.
Energia que prefigura, e antecipa, a Ressurreição nas Moradas da Eternidade.

***

MA ANANDA MOYI - 20 de maio de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Quaisquer que sejam as manifestações que cada um de vocês experimenta e vive, elas são todas destinadas a
conduzi-los ao seu novo estado.

Obviamente, conforme sua história pessoal, este estado pode ser vivenciado com mais ou
menos resistências, mais ou menos dificuldades, ou com mais ou menosfacilidade.

 De sua capacidade para sair de suas próprias emoções e de suas próprias atividades mentais, resulta a
facilidade com a qual vocês se instalam na nova Consciência.

Bem além de seus períodos de alinhamento e de Interiorização, isso, doravante, vai incidir em vocês, não
importa qual momento de sua vida, chamando-os para sempre mais Abandono, sempre mais Alegria, sempre

mais Paz, a fim de aclimatá-los, de algum modo, ao seu novo estado.
Porque é, efetivamente, um ‘novo estado’ que emerge, em meio à sua Consciência, ao seu corpo, e ao

conjunto do que é denominado Vida.

***

Como lhes disseram alguns, a alvorada do Dia Novo começou.
A ‘nova Luz’ lançou-se e acordou em meio a esse mundo.

A Fusão dos Éteres foi realizada, permitindo à Luz Branca se instalar, agora, sobre esta Terra e em sua
Consciência.

Como nós sempre lhes dissemos, há, em vocês, a totalidade do que é útil, suficiente enecessário, para viver
doravante o que é para viver.

Além de certo número de etapas (que muitos de vocês seguiram, através dos diferentes yogas dados por UM
AMIGO), hoje, é-lhes solicitado penetrar a própria Essência da Vibração, a Essência da Vibração Final, como

eu a denominaria, permitindo-lhes viver e se estabelecer na nova Consciência.

***

Os sinais, presentes em vocês, não mentem.
Que isso seja ao nível da intensidade das Vibrações que lhes percorrem.

Que isso seja, mesmo, ao nível das modificações da consciência comum, esses sinais são as ‘testemunhas’
de seu acesso ao novo estado que se desvenda, em vocês e ao redor de vocês.

Essas manifestações são, de certa forma, encorajamentos para estabelecerem-se, cada vez mais
profundamente, em seu Samadhi, em sua Alegria e em sua Eternidade.

 Isso se realiza a cada dia, a cada Instante.
A cada sopro que vocês colocam em vocês, vocês têm a possibilidade de penetrar, ainda mais, esta nova

Consciência, este novo estado.
Aquele que lhes permite, pouco a pouco, ‘mudar’, integralmente.

***

A Graça oferece-lhes a oportunidade inesperada de viver um mecanismo, eu diria, deaprendizado e
de aclimatação a este novo estado.

Alguns de vocês, vivendo esses estados desde muitíssimo tempo (em anos), têm a chance de aclimatar-se
muito mais facilmente a esta nova Consciência, a este novo estado, permitindo, assim, reforçar seu papel de

Ancoradores da Luz.
Permitindo, a cada Sopro, manifestar a Luz, em meio à sua vida e ao seu ambiente.

Naturalmente, existem ainda (mesmo para aqueles de vocês que são os mais adiantados), como sempre, as
últimas Sombras para deixar esvaziarem-se, não necessitando qualquer atenção de sua parte, exceto olhá-las e

aceitar deixá-las se dissolverem, pela ação da Luz, de sua Inteligência, e de sua Beleza.

***

O período que vocês vivem, e que vai se abrir para vocês, é um período onde vocês poderão experimentar, de
maneira, eu diria, cada vez mais profunda, os estados de Alegria e de Samadhi os mais intensos.

Não devendo, contudo, fazê-los perder de vista e de Consciência, que seu papel (se tanto é que havia um
papel), é aquele de manifestar e encarnar, cada vez mais, em sua carne e em seu Espírito, esta Consciência

nova, levando à Ressurreição da Terra, assim como à sua.
Vocês, é claro, entraram (como isso lhes foi dito), nos Tempos Proféticos anunciados, tanto nos escritos

ocidentais como orientais, denominados Apocalipse de São João, ou descrição do fim do Kali Yuga.



É muito exatamente isso que vocês vivem, em vocês como sobre este mundo.
Mais do que nunca, as escolhas vão ser feitas, numa base final e irremediável.

Mais do que nunca, vocês vão apreender-se, em meio mesmo ao seu mental, de que há apenas duas
escolhas, e duas somente.

Gradualmente e à medida, a Consciência da Alegria, desta nova Consciência, vai conduzi-los a ir ainda mais, a
um Caminho ou outro.

***

Retenham bem (e eu repito, isso foi dito em várias reprises) que não há Caminho melhor que outro.
Há apenas um Caminho que se adapta a vocês, para reencontrar o que vocês São, para terminar a experiência

da Separação, ou para prosseguir, em outros espaços-tempo.
Cada um de vocês faz o que pode, em meio à sua própria Consciência, a fim de atualizar, de algum modo, o

estado de Samadhi, de Alegria, de Ressurreição que se instala progressivamente.
Obviamente, existirá um momento, reparável entre todos, onde a face do mundo vai mudar, e onde o estado de

sua Consciência vai também mudar, de maneira definitiva.
Este momento será anunciado a vocês (isso também, vocês o sabem), no momento oportuno.

Até lá, é preciso, às vezes, viver esta nova Consciência e, para alguns de vocês, continuar a atuar na
consciência comum, devido às suas responsabilidades.

Lembrem-se de que cada um de vocês encontra-se exatamente no lugar correto, exatamente na idade correta,
exatamente na situação correta, para o que é para manifestar, para viver e para Conscientizar.

***

O marcador indissociável da acessão à sua nova Consciência é a manifestação, intermitente ou permanente,
de seu ‘estado de Alegria’.

Bem além das emoções do ser humano, bem além das satisfações, mentais ou outras, da vida comum.
É neste estado particular, vivenciado por instantes ou de maneira permanente, que se encontra tudo o que é

necessário para estabelecerem-se, ainda mais firmemente, eu diria, em sua nova Consciência.
Nós estamos perfeitamente conscientes, o conjunto de minhas Irmãs e eu mesma, de que alguns de vocês,

sobre este planeta, não tiveram ainda a oportunidade de viver, seria apenas uma vez, a experiência da Alegria e
do Samadhi.

Porque quando vocês o viverem (aqueles que não vivenciaram), a partir da primeira experiência, vocês irão
compreender, e viver, o que quero dizer a ausência deemoções, a ausência do mental, a ausência de medo, e

o estabelecimento na Eternidade.
Antes, pode apenas existir perguntas para saber se é isso, ou aquilo.

***

Todas essas perguntas irão desaparecer por elas mesmas, para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram
a manifestação da Alegria (do Samadhi) porque existem ainda, neles, talvez, medos.

Medo de abandonar-se ao Desconhecido.
Medo de ir para este Desconhecido.

Porque este medo está, efetivamente, inscrito no mais profundo da consciência comum.
A consciência comum é feita para viver neste matriz, e não é feita para experimentar e viver o Ilimitado, o

Desconhecido.
Então, sim, ele pode ressurgir.

Esses ressurgimentos de medos não estão obrigatoriamente ligados à sua própria história, aos seus próprios
freios, mas sim aos freios existentes na humanidade, de maneira coletiva, e impedindo de aceder a esta

Alegria.
O mental vai, então, levá-los, inexoravelmente, às preocupações rotineiras da vida, aos desejos comuns da

vida, ao sentido das responsabilidades.
Como a elementos que podem alterar a vivência de seu primeiro Samadhi.

Contudo, jamais as circunstâncias desta Terra estiveram tão próximas da Revelação da Luz, em sua
integralidade.

***



Alguns de vocês devem encontrar mais tempo, mais intensidade, em sua Intenção de Luz.
Desviar-se de toda forma de conhecimento exterior, de toda satisfação do ego, em qualquer sistema de

conhecimento.
Ir para mais Simplicidade.
Para mais despojamento.

De fato (como alguns disseram, no passado), tudo, absolutamente tudo, já está em vocês.
E eu diria, hoje, muito mais do que nunca.

Porque, em vocês, encontra-se já o embrião de sua Eternidade.
Resta apenas revelá-lo, de alguma maneira, Conscientizar, por ressonância com a Luz que se verte sobre a
Terra, por esta Comunhão e estes pontos que foram estabelecidos, entre a consciência limitada da Terra, e

essas Consciências situadas além das limitações.

***

Hoje, cada um de vocês é um ‘Chamado’, em potencial, desejando, se o pode ir, instantaneamente, para sua
Alegria.

Não existe qualquer obstáculo, exceto vocês mesmo, para o estabelecimento na Alegria.
Não há nada a buscar no exterior, nenhuma causa, nenhum sofrimento.

Não há outro responsável que vocês mesmo.
Então, é claro, isso não é dito para culpar, ou para torná-los responsáveis de seu nãoSamadhi, mas sim para

atrair sua Atenção e sua Intenção sobre o fato de que vocês estão sozinhos, para isso, frente a vocês mesmo.
Não há qualquer circunstância exterior e qualquer circunstância passada, que possa limitá-los, no acesso a

esse Samadhi.
Exceto vocês mesmo, no instante presente.

É preciso, efetivamente, e cada dia (as circunstâncias de suas vidas irão lhes mostrar, de uma maneira ou de
outra), de algum modo, depor as armas do ego, depor as armas do querer, da vontade.

E penetrar nas esferas da Inocência, e ao mesmo tempo da maturidade.

***

É a isso, durante os últimos tempos da Graça deste mês, que vocês são chamados.
A quantidade de Luz que se verte, atualmente, sobre a Terra, é amplamente suficiente, para permitir-lhes viver,

integralmente.
E também por pequenos toques.

À medida que vocês penetrarão neste estado de Consciência, vocês aperceber-se-ão, por si mesmos, de que
tudo que fazia seus próprios limites, suas próprias emoções, suas próprias atividades mentais, vai então

cessar por si mesmo.
Permitindo-lhes então soltar-se, pouco a pouco, desta personalidade, deste papel, deste corpo mesmo, a fim

de viver a Fusão com sua Eternidade.
O reencontro com a Luz Branca, o CRISTO.

O reencontro com sua Verdade.

***

Isso se desenrola neste momento.
Cada um, ainda uma vez, no ritmo que lhe é próprio, mas que, no entanto, hoje, é extremamente reduzido.
As circunstâncias estão inteiramente reunidas para permitir-lhes viver o acesso ao seu primeiro Samadhi.

Aqueles dentre vocês que já o vivenciaram, vão ver-se aceder a estratos de Samadhimuito mais intensos, e se
aproximando, cada vez mais, de estados de Dissolução, bem além da Alegria onde há, real e concretamente,

uma perda total da individualidade.
Uma perda total de toda referência existindo em meio à limitação.

Estas etapas correspondem à Fusão definitiva dos Éteres e a colocação em movimento, de certo modo, da
parte terminal de sua Lemniscata Sagrada, traduzindo a passagem da consciência limitada, completamente,

em meio ao Estado de Ser.
A testemunha, é claro, é a ativação da zona denominada AL-AL (ndr: zona situada sobre a aresta do nariz),

convidando-os, por esta última Reversão, a penetrar sua própria Ressurreição.
Todos os limites e todas as barreiras vão então cair.

Sob a condição de que vocês mesmos aceitem não mais ser limitados, e de não mais colocar barreiras ao



estabelecimento do que vocês São.

***

Vocês serão chamados, cada vez mais, pela Luz, a estabelecerem-se neste estado.
Então, é claro, o ego (o que resta), vai gritar, vai berrar, que vocês têm outra coisa a fazer nesse mundo.

Que vocês têm responsabilidades.
Que vocês têm ações a serem tomadas.

A Consciência de sua Ressurreição não vê perfeitamente as coisas da mesma maneira.
Porque penetrar o Estado de Ser é, efetivamente, despojar-se, e aparecer totalmente despido de tudo o que

fez sua vida nesta Ilusão.
Vocês não poderão (cada vez menos) manter a Ilusão, e penetrar o Estado de Ser.

É nisso que os Caminhos vão se separar, em vocês como no exterior de vocês, de maneira cada vez mais
intensa.

Cada vez mais importante.
E cada vez mais evidente, também.

***

Lembrem-se de que, a partir do instante em que vocês terão penetrado as primeiras etapas do Samadhi,
naquele momento, vocês farão sua escolha com todo conhecimento de causa, para tomar tal Vibração, ou tal

outra Vibração.
Mas que esta escolha, antes, é apenas um pedido, de algum modo, do mental, de seu afetivo ou de um

impulso da alma, mas não é absolutamente a realidade e a Verdade do Espírito porque só o Espírito
compreende o Espírito.

E só o Fogo do Espírito pode pôr fim ao fogo do ego.
O fogo do ego não lhes servirá jamais para penetrar o Fogo do Espírito.

Nesse sentido, e em outros termos, isso foi denominado o Abandono à Luz, que se vive, agora, de maneira
coletiva, devendo fazê-los superar, de certa forma, os últimosapegos, as últimas barreiras, os

últimos confinamentos, os últimos limites.
Isso irá se viver, em vocês, cada vez mais claramente, senão mais facilmente.

***

Vocês não poderão obter qualquer ajuda no exterior de vocês mesmos porque tudo, efetivamente, desenrola-
se em vocês, e somente em vocês.

Nada do exterior pode afetar esse Caminho.
Obviamente, o ego vai buscar as circunstâncias exteriores para ali prendê-los.

Mas vocês perceberão muito claramente, no Interior de sua primeira etapa deSamadhi, que é bem vocês que
têm todas as cartas na mão, e todos os meios de ação, em vocês.

Que todo o resto, ainda uma vez, é apenas ilusório e Ilusão.

***

Isso é um processo instalando-se de maneira coletiva, chamando, de maneira individual, a ali responder, cada
um à sua maneira, cada um ao seu modo.

Mas isso se desenrola agora.
O que se prepara é, efetivamente, sua Ressurreição em meio aos mundos da Eternidade.

Então, é claro (como suas tradições no Ocidente sempre o disseram, e como nós também, no Oriente, isso foi
dito e escrito), ninguém conhece a hora, ninguém conhece a data desse basculamento final.

Mas vocês sabem que ele está inscrito em um prazo extremamente curto, mesmo em relação a uma vida
humana.

Então, cabe a vocês encontrar, nesse Samadhi e nesta reconexão à sua Eternidade, tudo o que é suficiente
para realizar sua própria Liberação, de seu próprio ego, de seus próprios apegos, de sua

própria personalidade.

***



Isso se desenrola em vocês.
Esta ‘alquimia’, agora, vai trabalhar, eu diria, a toda velocidade e a todo vapor, chamando-os, sempre e sempre

mais, a viver momentos de Alegria.
Que isso seja em suas noites (de maneira por vezes difusa ou confusa), que isso seja em seus períodos de

alinhamento, e como eu o disse, na maioria das vezes, não importa qual momento, agora.
Cabe a vocês saber e ali responder.

Cabe a vocês levar, a este apelo da Luz, toda a Atenção necessária e indispensável, para que ela se
estabeleça em vocês, e lhes revele à sua Eternidade, de maneira a mais simples e a mais confortável possível.

***

Lembrem-se de que a Luz é Inteligência, que ela se precipita em vocês.
E que, segundo os caminhos que vocês lhe abrem, ela irá espontaneamente nutrir o Fogo de seu Espírito, ou

então nutrir o fogo do ego.
Os resultados, evidentemente, não serão absolutamente os mesmos, sobre seuCaminho e seu destino, de

Revelação à sua própria Luz.
Tudo isso se desenrola em vocês, agora, como eu o disse, com cada vez mais lucidez, cada vez mais

Consciência.
Há apenas a personalidade que buscará desviá-los do que é vivenciado, desviá-los doessencial, porque tudo

isso, para ela, não existe absolutamente, e representa o terror o mais total.
Mas vocês vão atrair em meio a esse Samadhi, nessas experiências, em sua penetração neste novo estado de

Consciência, a força e a Potência necessárias para dizer o que é para dizer, para fazer o que é para fazer, e,
sobretudo, para Ser o que é para Ser.

***

Lembrem-se de que absolutamente tudo está no Interior de vocês.
De que, nunca mais, haverá algo a buscar no exterior.

Há, em vocês, tudo o que é necessário para viver sua completitude, e, principalmente, seu acesso a esta
Alegria e à sua Eternidade.

O conjunto dos elementos, das ressonâncias Vibratórias, tendo sido vertido pelos Arcanjos e pela própria Luz,
permite agora estabelecer, em vocês e, sobretudo, sobre a Terra, a última etapa da Ressurreição.

***

Então, meu apelo é um apelo solene para que se preparem.
Esta preparação é toda Interior.

Ela não tem necessidade de qualquer preparação exterior porque todas as soluções estão em vocês,
quaisquer que sejam.

A nutrição está em vocês.
A companhia está em vocês.
A segurança está em vocês.

Ela não estará jamais, no que a personalidade e a educação inculcaram, em qualquer coisa do exterior.
Pelo contrário, esta segurança exterior representará sempre um freio importante, para a Consciência Ilimitada.

Porque, em meio à segurança da consciência limitada, existe certo número de ‘barreiras’, existindo
espontaneamente quando a consciência limitada procura se precaver do que quer que seja.

Quando o medo lhes dita os comportamentos, naquele momento, a Consciência Ilimitada, e a própria Luz,
afastam-se de vocês, certamente também se vocês lhes voltam às costas, de algum modo.

***

Tudo isso, tudo o que eu enuncio agora, vocês vão viver diariamente.
Vocês vão vivê-lo em Consciência, e em plena lucidez.

Isso irá se tornar, para cada um de vocês, cada vez mais evidente, cada vez maissensível, eu diria, e cada vez
mais perceptível.



Então, habituem-se a acolher a Luz quando ele se verte em vocês.
Qualquer que seja sua hora, qualquer que seja seu momento, não há qualquer obstáculo que persista.

Se vocês estão para guiar um veículo, parem.
Se vocês estão para comer, parem.
Se vocês estão para falar, parem.

O apelo da Luz irá se tornar cada vez mais intenso.
Eu os engajo a ler, por exemplo, sobre minha experiência quando eu estava nesse corpo limitado, como vocês,

e quando o Samadhi me arrebatava, independentemente de qualquer vontade, por tempos muitas vezes
indeterminados.

Eu jamais recusei, em minha vida, o afluxo da Luz.
Cabe a vocês saber, agora, o que vocês privilegiam.

Cabe a vocês saber o que desejam destacar e transmitir.
Cabe a você saber se desejam realizar a Luz ou não.
É a isso que vai chamá-los sua própria Ressurreição.

Qualquer que seja o momento do apelo, qualquer que seja a tarefa que vocês realizam em meio à
personalidade, cabe a vocês decidir se vocês querem, realmente, ir ao Estado de Ser (na Paz, na Alegria,

no Samadhi), ou continuar uma atividade exterior.

***

Obviamente, cada um de vocês irá viver este apelo de maneira profundamente diferente.
Alguns verão se estabelecer neles mudanças radicais e impressionantes.

Outros irão a passos mais comedidos, para esta Ressurreição.
Outros, enfim, verão as circunstâncias de sua vida modificar-se, de maneira quase instantânea e fulminante.

Quaisquer que sejam as circunstâncias (que isso seja a passos comedidos, ou que isso seja de maneira
fulminante), compreendam bem que é sempre a Luz que age em vocês, que não pode existir qualquer Sombra

em meio à Unidade.
Apenas pode existir ‘resistências’ à Unidade.
Então, é claro, o ego vai chamar de Sombras.

O ego vai chamar de obstáculos, vai recorrer a uma dialética de tipo Dualitário, reconduzindo-os, uma e outra
vez, ao princípio do bem e do mal.

Compreendam que este jogo não tem mais razão de ser.
Existe apenas a Luz, se vocês se tornam Luz.

Não pode existir qualquer obstáculo, no exterior de vocês como no Interior de vocês, se vocês acolhem a Luz,
em totalidade.

Assim, portanto, se vocês são levados a viver experiências contrárias à Luz (que isso seja em vocês, como no
exterior de vocês), não há nada a combater, não há nada a se opor.

Há apenas que entender o significado, a mensagem, pedindo-lhes para ir, sempre mais, para sua Unidade.

***

Resumindo, todas as soluções estão na Luz e na Unidade.
As soluções irão aparecer-lhes, se vocês o aceitam, cada vez mais claramente, em seus estados de

Consciência nova, em seus estados de Samadhi e de Alegria e, cada vez menos, na personalidade e em suas
ocupações habituais.

É assim que se vive, para cada um de vocês, a Ressurreição, que está em via de se instalar sobre esta Terra.
Eis as algumas palavras que eu tinha para Vibrar em vocês.

Se nós temos, eu o espero, um pouco de tempo, eu responderei às suas perguntas, se elas existem, com
relação a esse processo e somente isso.

Então, Irmãos e Irmãs, a palavra é de vocês.

***

Pergunta: como fusionamos com a Vibração?

Querida Irmã, a Consciência é Vibração.
Tornar-se a Vibração é esposá-la.



O Fusionar não pode se realizar com qualquer técnica, porque esse último passo é, justamente, a passagem
no Coração.

É o momento onde os últimos medos são transcendidos pelo afluxo e pelaintensidade da Luz.
Não há então, a rigor, técnica (mesmo se certo número de elementos lhes foi comunicado, para favorecê-lo).

Uns e outros, nós sempre dissemos que há apenas vocês que podem transpor esta última etapa e este último
passo.

É preciso primeiro identificar, pela iluminação da Luz, os freios e resistências de sua própria personalidade e
de seu próprio ego.

Porque, de fato, não existe qualquer obstáculo exterior, absolutamente nenhum.
Aceitar colocar a Luz no que é a personalidade é aceitar ver as Sombras.

Não para combater, ainda uma vez, mas sim para vê-las.
O simples fato de iluminá-las e de vê-las permite à Luz, então, estabelecer-se, em totalidade e em majestade.

E lhes abre as portas de seu próprio Samadhi.

***

Pergunta: frente a aborrecimentos que nos irritam, convém tão simplesmente recorrer à Luz e lhe pedir para
dissolvê-los?

Querida Irmã, somente o ego se irrita, o Espírito não o é jamais.
A única solução é passar no Espírito.

E então, aceitar ver esses aborrecimentos, sem querer necessariamente agir em cima, porque isso recorreria
imperativamente às energias da Dualidade, da matriz, e isso a afastaria, ainda mais certamente, de seu estado

de Alegria.
Várias frases foram pronunciadas pelo CRISTO, como: “busquem o Reino dos Céus e o resto será dado de

acréscimo”.
O aborrecimento pertence ao efêmero e à Ilusão.

Ele não é a Verdadeira Vida.
Se existe, em sua vida, elementos de aborrecimento, é que você ali deu peso e corpo e que, pelo princípio de

Atração e de Ressonância, você é a única responsável.
Não existe nada além de você mesma.

Não existe nada além do Si.
Enquanto você dá peso, com um olhar exterior de aborrecimento (dito exterior), você se afasta, certamente, de

seu Estado de Ser, naqueles momentos.

***

Pergunta: então deixar a Luz do Espírito penetrar é a solução?

Querida Irmã, a questão não se coloca nesses termos.
Porque, a partir do momento em que você penetra o Fogo do Espírito, o aborrecimento não existe mais.

Se ele permanece, é que não há Fogo do Espírito.
Há apenas o ego que vive a projeção nesse mundo.

Há apenas o ego que vive as alternâncias de alegrias Ilusórias (denominadasprazeres), de medos, de
aborrecimentos.

No Espírito, tudo isso não existe.
Então isso não se coloca dessa maneira.

Isso se coloca como: “eu penetro o Espírito, e eu sou Liberada pelo Fogo do Espírito”.
E não: “eu espero que o Fogo do Espírito faça desaparecer meus aborrecimentos”, porque isto é utilizar a Luz,

para o ego, e não para o Espírito.

***

Pergunta: será que o estado de Graça e o Samadhi são os mesmos estados?

Querida Irmã, precisaria que você me expressasse, primeiramente, o que você denomina um estado de Graça.
O Samadhi é uma Graça.

O estado de Graça pode se manifestar por certo número de elementos.



Assim, então, eu não posso responder à sua pergunta de maneira tão simples e evidente.
O Samadhi, desde que você o vive, vocês sabe pertinentemente o que é.

Porque, naquele momento, há um reconexão fulgurante à sua Consciência Supramental ou Eterna.
É possível viver, na vida comum, estados de Graça ou momentos de Graça, sem, no entanto, penetrar a

Eternidade.
Quando a Consciência descobre, seria apenas uma primeira vez, e vive realmente, oSamadhi (mesmo sem

viver este Estado de Ser, fora desse corpo), ela sabe pertinentemente o que é.
E então, naquele momento, a pergunta não se coloca mais.

***

Pergunta: como penetrar o Fogo do Espírito?

Querida Irmã, isso corresponde integralmente ao que eu expressei, desde duas questões.
O Fogo do Espírito vive-se apenas quando o fogo do ego é extinto.

E isso não pode ser de outra forma.
Isso quer dizer: quando você aceita, em todos os sentidos (simbólicos, concretos), sua própria morte.

Isso não quer dizer morrer a esta Dimensão, mas morrer em si, ao “eu”, para viver o Si.
Isso se realiza apenas quando não há atenção levada, de maneira exagerada ou exclusiva, à vida comum.

É extrair-se deste mundo para penetrar os mundos do Ilimitado.
É viver o acesso a esta Consciência Ilimitada.

O Fogo do Espírito apenas pode-se viver (e vocês têm algumas testemunhas) com a primeira etapa, é claro,
que é, hoje (já que os canais do Céu estão abertos), a manifestação da Coroa Radiante (da cabeça, no

mínimo), como das Cruzes da Redenção.
A partir daí, a Luz faz a vocês um ‘Apelo’.

Mas o ego foi rápido para apreender-se disso, para nutrir ele mesmo.
O Fogo do Espírito é vivenciado quando o fogo do ego não é mais nutrido, de forma alguma.

Quando há, realmente, esta Crucificação.
Quando há, realmente, a morte, em si, de tudo o que não é o Si.

É preciso, para isso, parar (e isso foi dito, desde muitíssimo tempo, em todos os ensinamentos), as emoções.
É preciso para o mental, mas, ainda uma vez, a palavra “é preciso” não é uma ação do ego.

Mas, bem mais, uma maneira de ‘esclarecer’ si mesmo do que é o mental, do que são as emoções, e não
mais ser identificado, em momento algum, a isso.

Isso permite, naquele momento, ao Fogo do Espírito, presente ao nível da Cruz da Redenção, penetrar o
ponto ER, e se estabelecer no Coração.

Naquele momento, o Samadhi tornar-se possível.

***

Pergunta: sabendo que há muitas etapas do Samadhi, ao que corresponde o sentimento de sentir um
bloqueio que impediria viver a última etapa do Samadhi?

Querido Irmão, a Consciência da Ressurreição estabelece-se sobre a Terra.
Como eu disse, a Fusão dos Éteres é realizada sobre a Terra.

Resta apenas mais penetração da Luz Branca, em sua totalidade, denominada o Retorno do CRISTO.
Agora, esperá-la, ela mesma, é uma barreira colocada pelo ego.

A espera cria uma tensão, que não é uma Tensão para o Abandono, mas uma tensão para o ego.
Naquele momento, o ego desempenha um papel, que eu denominaria ‘perverso’, fazendo-o crer que há algo a

esperar, enquanto isso já está aí.
Há apenas que realizá-lo, ou Revelá-lo.

Porque tudo já está aí.
Principalmente agora, de maneira mais Consciente e evidente.

O elemento que freia ou que bloqueia, como eu disse, será sempre no Interior de vocês.
Então, como eu disse também, existem esses famosos ‘medos’, oriundos, mesmo, da estrutura humana, mas

que hoje tendem, coletivamente, a desaparecer, pela intensidade e qualidade da Luz.
De qualquer modo, o ‘soltar’ está longe de ser suficiente, porque o soltar implica em uma espera.

O Abandono à Luz poderia chamar-se, se vocês preferem, em seu idioma, uma forma de ‘Renúncia’.
Renúncia a si mesmo, à sua vida, aos seus apegos, ao que você acredita ser.



Enquanto há uma pessoa, em você, que acredita que ela vai ‘Realizar’, e que ela ‘espera alguma coisa’,
obviamente, isso é apenas o ego que se exprime e será sempre assim, para todo ser humano.

Viver a Consciência expandida, na experiência denominada Turiya, ou o quarto estado da Consciência, como
ANAEL falou-lhes há algum tempo (ndr: ver a canalização de ANAEL – 1, de 9 de abril) (*), corresponde a isso.

A Consciência de vigília comum deve extinguir-se completamente.
Ela não deve então, sequer, manifestar o que você denomina espera, ou esperança do que quer que seja.

Porque a esperança e a espera mantêm o ego, para sempre.

***

Pergunta: a desidentificação de tudo permite alcançar o Samadhi?

Querida Irmã, sob a condição de que a desidentificação (assim como você a nomeia) não seja um trabalho
ativo do ego.

Viver a Crucificação, a Ressurreição, a Transmutação, em meio à Consciência nova, acontece quando tudo o
que pertence ao ego é aniquilado.
Mas não por um combate do ego.

É justamente a ausência de espera, a ausência de desejo ou, em certos casos, uma Tensão total para a Luz,
que realiza isso.

Isso foi denominado “etapas” (que alguns de vocês começam a viver) chamadas de ‘Dissolução’.
São os momentos (que podem ser vivenciados em diferentes ocasiões, ou de maneira fugaz, ou intensa) em

que vocês chegam a perceber que vocês são o Tudo ou o Nada, o que é exatamente a mesma coisa.

***

Pergunta: sentir-se completamente dissolvido, em um estado onde tudo é Luz e onde tudo é Amor,
corresponde ao Samadhi?

Sim, a partir do momento em que há Alegria, realmente vivenciada.
Sim, a partir do momento em que isso é uma Transcendência da Consciência, onde não existe qualquer

personalidade.
Esse momento é perceptível, entre todos, porque ele assinala o fim irremediável dapersonalidade (e não da

vida nesta Dimensão).

***

Pergunta: como não se enganar entre o fogo do ego e o Fogo do Espírito?

Querida Irmã, aquele que vive o Fogo do Espírito não pode se enganar.
Há que aquele que vive o fogo do ego que se engana.

Não é o mesmo fogo.
Não são, absolutamente, as mesmas manifestações.

O fogo do ego remete-os para uma apropriação da Luz.
Ele remete-os para os prazeres.

Ele remete-os para a satisfação do próprio ego.
A reivindicação, do que quer que seja, será sempre devido ao ego.

O Fogo do Espírito basta-se a si mesmo.
Ele propicia, justamente, a Alegria Interior que nenhuma circunstância do ego, da vida exterior, pode vir alterar.

O fogo do ego, enfim, não corresponde ao Fogo do Coração.
Ele corresponde ao fogo do ‘plexo solar’ (ou de outros chakras situados ainda mais abaixo) revelando, então,

as paixões, as pulsões, as emoções, os medos.
Mas absolutamente não o Amor e a Alegria.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Irmãs e Irmãos, nesta humanidade, que o Amor e a Unidade estejam em vocês.
Eu deixo este canal e volto dentro de alguns instantes para estabelecer-me em vocês, para acompanhar, de

forma privilegiada, seu espaço de alinhamento e, eu o espero, de Unidade.
Com todo meu Amor.

Até logo mais.

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

(*) – ARCANJO ANAEL (09.04.2011 – 1ª. Parte) – ‘Estado de Turiya’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

***
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ O FOGO, A ÁGUA e A GRAÇA ~

Eu sou MA ANANDA MOYI. 
Irmãos e Irmãs, que a Paz e a Alegria os preencham de suas Graças.

Eu venho falar-lhes hoje do Fogo, da Água e da Graça.
A intervenção do Anjo METATRON realizou, em vocês, a possibilidade da vivência da última passagem e da

Última Reversão, fazendo com que o Fogo possa fecundar a Água.
O Fogo do Espírito fecundou a carne, dessa maneira o ALFA e o ÔMEGA podem se conectar, fusionar-se.

Por este elemento particular, e além da Paz, da Alegria e do Samadhi, pode realizar-se, em vocês, a totalidade
da Graça.

Este estado particular, que é também um dos Samadhi, revela-se a vocês por um mecanismo onde o conjunto
do que estava separado, em vocês como no resto deste mundo e dos outros mundos, vai, de algum modo,

solucionar-se no próprio interior da sua Consciência.
Neste estado, que está além das Vibrações percebidas e captadas, quer seja no nível da cabeça, do Coração
ou das costas, realiza-se, de alguma forma, um estado final onde tudo se torna Alegria e onde se estabelece a

Graça.
É neste estado que se vive a possibilidade da dissolução, do encontro com o Príncipe Criador, com CRISTO.

 A alquimia do Fogo e da Água corresponde à conexão do ALFA e do ÔMEGA.
A Cruz da Redenção, as Cruzes Mutáveis são superadas, transcendidas.

O Triângulo do Fogo retorna então ao seu posicionamento ideal, permitindo à sua cabeça e ao seu Coração
sentir-se apenas um.

Então, revela-se em vocês a Graça, revela-se em vocês a Luz, revela-se em vocês o que o Anjo METATRON
chamou de Yerushalaïm, as 12 Estrelas da Glória, as 12 Estrelas da Ressurreição ou as 12 Portas fazendo a
alquimia, em vocês, criando uma forma de fecho entre o início e o fim, onde o fim se torna o início e o início se

torna o fim.
Naquele momento, e somente naquele momento, vocês penetram com consciência na Graça e vocês se
tornam vocês mesmos a Graça, vocês se tornam vocês mesmos, como me chamaram na minha vida, a

MA ANANDA MOYI - 03 de junho de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110603_-_MA_ANANDA_MOYI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Saturada de Alegria, onde mais nada, mais nada existe senão este estado, esta Consciência.
Mais nada existe senão CRISTO, senão a Luz branca, mais nada existe, sequer há mais palavras para definir ou

para compreender o que acontece nesses momentos.

*** 

É a isso que vai conduzi-los a revelação e o desdobramento da Luz sobre este mundo e, naturalmente, na sua
carne.

Pouco a pouco, ou de maneira fulgurante e relampejante, vocês irão penetrar no que eu chamo de ‘estados da
Graça’, onde o Fogo e a Água casam em vocês, onde o Espírito e a carne tornam-se apenas um, onde o

Espírito e a carne são fundidos, onde não pode mais existir, então, a mínima Sombra, a mínima irregularidade.
O Fogo torna-se a Água e a Água torna-se o Fogo, infiltrando-se no corpo e além do corpo.

Naquele momento, a Consciência pode se tornar a FONTE na totalidade, o Nada, e não há diferença entre um e
outro.

A Vibração então desaparece, a Consciência se ilumina totalmente, ela se torna, ela mesma, a Luz total.
Essa é a etapa situada antes do que os Anciãos chamaram de Sat Chit Ananda, bem além da Felicidade situa-

se, efetivamente, a Graça.
Mesmo no ocidente mesmo, um número considerável de seres humanos realizou este estado Crístico, este

estado de Fusão com a Luz.
Minhas Irmãs lhes falaram, antes de mim, da Humildade, da Simplicidade e da Unidade necessárias para viver

isso.
É o momento em que o Sopro do Espírito, em que a respiração do Coração preenche vocês, quando o Fogo

que percorre as suas células, o seu corpo, a sua Consciência, ele se casa com a Água.
Naquele momento, não existe mais nada além do Todo.

A Consciência não está mais fragmentada, ela absolutamente não está mais separada do conjunto das outras
Consciências, aquelas dos seus Irmãos e das suas Irmãs, aquelas da natureza, da Consciência também das

outras Dimensões.
De fato e na verdade, vocês se tornam realmente o Todo.

Algumas das minhas Irmãs diriam: “vocês se tornam o Grande Espírito”.
Tudo isso são apenas denominações bem lívidas, a fim de expressar o que vive a Consciência que alcança

este estado de Graça, onde a Água e o Fogo se casam e se fundem.
Toda a humanidade vai passar por esse momento, a um dado momento, sem, no entanto, poder ali se manter,
mas é a própria experiência deste estado que vai permitir sair definitivamente da Dualidade, da Samsara, do

ciclo de reencarnações. 
Isso será oferecido, eu repito, a todos os seres humanos.

Simplesmente, a maneira que vocês irão viver e irão aceitá-lo vai permitir estabelecerem-se, de modo novo, no
seu novo estado de consciência, em um outro novo estado de Ressurreição.

A preparação intensa que vocês fizeram vai permitir, eu espero, e nós todos e todas desejamos,
estabelecerem-se nesta Morada da Paz Suprema.

E nesta Graça.
A Graça é leveza, mas ela é, ao mesmo tempo, densidade total em meio a este mundo.

É o momento em que o seu corpo se torna às vezes lento, pesado, imóvel, e em que o Fogo, então, se mistura
com a Água, permitindo-lhes penetrar, com total consciência e total lucidez, no seu corpo de Estado de Ser.
Todas as barreiras que haviam sido colocadas de forma necessária, para as Sementes de Estrelas, foram

retiradas há algumas semanas, como lhes foi dito, e uma vez realizados a Última Reversão e o desdobramento
do Cubo Metatrônico em vocês, vocês poderão penetrar nos espaços da Graça.

Vocês compreenderam, alguns seres humanos deverão aguardar o momento final.
Mas a preparação que vocês fazem, para se aproximarem deste estado, é essencial, pois, quanto mais vocês
forem para a Paz, para a Alegria, quanto mais vocês forem para a sua Humildade, para a Simplicidade, mais

vocês irão se aproximar da Unidade, da Presença, mais vocês irão se aproximar, também, da Graça.
A Graça é, de algum modo, uma Comunhão total, inicialmente consigo mesmo, com o Si, uma Comunhão total
com o Sol e, enfim, uma Comunhão total com o conjunto da Consciência Una e Unificada deste mundo, como

dos outros mundos.

***
 

Aproximando-se disso, ou vivendo isso, o que restar da sua vida em meio a esta Dimensão será
completamente transformado e transcendido.

O que restava de Sombra será varrido, a depuração tornar-se-á total, contribuindo para estabelecê-los na
Transparência mais verdadeira, mais autêntica.

Essa passagem é importante, porque é ela que irá imprimir, na sua nova carne ou nesta carne, o impulso do
seu futuro fora deste tempo da matriz, durante a sua entrada no tempo da Eternidade.



*** 

Dessa maneira, o conjunto das Estrelas, o conjunto dos Anciãos, dos Arcanjos, convidam-nos a desenvolverem
de maneira cada vez mais intensa, a percepção da Vibração, da Consciência.

As 12 Portas foram abertas, como lhes disse o Anjo METATRON, permitindo-lhes aceder a esta Graça.
A reunião da Água e do Fogo, o que é denominado Águas do alto ou Águas debaixo, vai se realizar em vocês,
permitindo transcender literalmente o nível da consciência e necessariamente desta carne, os limites impostos

pelas limitações deste mundo, os limites deste corpo.
Vocês irão descobrir, então, o que é o Espírito.

Vocês irão viver o Espírito, vocês irão viver a Verdade, a Unidade, a Presença e além da Presença, enfim, a
Graça total.

Uma única experiência desta Graça será suficiente para revolucionar o conjunto da sua vida, do seu
ambiente.

Mas, naquele momento, não vai mais existir em vocês qualquer questão, pois tudo irá se tornar evidência, uma
evidência que alguns poderão até mesmo se perguntar como eles conseguiram viver sem isso, antes.

Haverá, efetivamente, um antes e um depois, mesmo em meio a este mundo.
É a isso que o conjunto das preparações que vocês fizeram, conduziu vocês.

Vocês estão às portas disso.
Esta Última Reversão os faz sair, definitivamente, com consciência, do aspecto separado e limitado da pessoa,

da carne.
Vocês não têm mais limite.

Vocês se tornam o conjunto da Criação, o conjunto das possibilidades, tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso
no mesmo espaço deste corpo, a fim de permitir-lhes dirigir-se para o corpo de Estado de Ser.

*** 

Para isso, é claro, vários meios foram fornecidos a vocês, quer sejam associados a formas de Yoga, a
respirações, a cristais ou à ativação das Estrelas, aos seus alinhamentos.

Tudo isso vai então, a um dado momento do seu percurso, interromper-se totalmente.
Naquele momento, vocês irão saber que a sua Consciência vive o inimaginável, o impensável, porque isso,

obviamente, está além de qualquer pensamento, além de qualquer projeção, de qualquer desejo, pois vocês
não podem sequer imaginar o que é a Graça.

Isso apenas pode ser vivenciado.
Embora seja possível definir algumas características dos diferentes Samadhi, o acesso à Graça ou Maha
Samadhi os coloca em algo além de qualquer referência, além de qualquer descrição, além de qualquer

possibilidade de registro, pois isso está realmente além de qualquer limitação e isso não pode ser encerrado
em qualquer definição.

*** 

Portanto, neste estado, como eu vivenciei na minha vida, vocês estarão em Fusão com a FONTE, em Fusão
total com a Luz, onde nada do que é limitado, quer seja ainda o seu próprio corpo, pode vir modificar este

estado.
É exatamente a isso que irá levar o momento preciso que vai ocorrer a um dado momento para toda a
humanidade, chamado de ‘3 dias’, de estase, de catalepsia, não importam os nomes, porém, naquele

momento, vocês estarão às vezes neste corpo, mas vocês serão a totalidade dos corpos, a totalidade dos
planetas, a totalidade dos sóis, vocês irão se tornar a Graça. 

Pois o próprio princípio da Criação, além da ilusão deste mundo, é a Graça.
Certamente, isso será sentido chegar e, aliás, alguns de vocês já percebem alguns efeitos, como em

momentos em que o corpo não responde mais, como em momentos em que o corpo começa a formigar, a
Vibrar, como em momentos em que vocês não sabem mais o que vocês estão fazendo, o que vocês são,

como em momentos em que tudo parece desacelerar.
Efetivamente, isso não é a Graça, mas representa, de algum modo, as primícias desta Graça.

Naturalmente, naquele momento, a Alegria, o Samadhi, será estabelecido de forma permanente antes da
instalação da Graça.

Mas efetivamente, os sintomas que vocês percebem, os pontos de Vibração que vocês percebem, são as
primícias que irão conduzi-los, de maneira inelutável, a viver isso.

*** 

Obviamente, frente a isso, aqueles que não tiverem depurado bem a personalidade encontrar-se-ão
confrontados com um medo enorme.



O medo, justamente, da dissolução, da aniquilação da própria personalidade e do corpo.
Contudo, muitas crianças, por exemplo, vão viver este estado de maneira totalmente natural e espontânea.

Os seres humanos, os seus Irmãos e as suas Irmãs que apenas buscaram a realização da personalidade, quer
seja no Bem ou no Mal, vão viver exatamente os mesmos tormentos da dissolução.

Mas a Graça, em última análise, irá se estabelecer em tudo.
O desdobramento da Luz sobre este mundo, como vocês observam, como vocês percebem, a partida das

formas de vida da Terra corresponde a isso.
Os sobressaltos da Terra, o conjunto de manifestações dos Elementos sobre a Terra corresponde também à

instalação disso.
E isso irá se amplificar durante o período dos quarenta dias que lhes deu o Anjo METATRON, nos quais vocês

entraram desde ontem.

*** 

A cada dia irá se aproximar esta Vibração, este estado, a cada dia, cada um de vocês aperceber-se-á de que
se modifica, em si, uma série de Vibrações, de que a Consciência não funciona mais totalmente como antes,

de que os desejos da personalidade apagam-se pouco a pouco, uns após os outros, permitindo à Consciência
descobrir-se, de algum modo, nua e pura, pronta para viver isso.

Eu falo, é claro, para aqueles de vocês que despertaram a Coroa Radiante da cabeça ou o conjunto das
Coroas.

Obviamente, muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, dos nossos Irmãos em Espírito ainda estão dormindo.
E não estão prontos, no momento, para compreender e para ver o que acontece sobre a Terra.

Mas, vocês que estão despertos, têm sentido, é claro, as modificações da Terra, aqueles que estão à escuta
do seu corpo, aqueles que estão à escuta da sua Consciência ou que estão à escuta do que acontece sobre a

Terra, sabendo pertinentemente o que se desenrola atualmente.
Os animais domésticos, eles também observam, pois vocês vão ver nos seus olhos que, eles também,

compreenderam.
Tudo isso será desvendado gradativamente sobre esta Terra como em vocês.

Nós acompanhamos este movimento, como lhes disse MARIA, porque nós nos aproximamos da sua
Dimensão.

*** 

O conjunto da Frota Mariana dirige-se doravante, em um ritmo que lhe é próprio, à sua Dimensão,
acompanhando assim o desdobramento da Luz, em vocês e sobre a Terra.

As modificações dos Elementos tornar-se-ão cada vez mais sensíveis, os Céus modificar-se-ão de maneira
cada vez mais sensível.

A um dado momento, as pessoas não poderão ignorar, sobre esta Terra, o que está prestes a acontecer.
Então, é claro, aqueles que resistirem vão instruir-se nas explicações totalmente irracionais, totalmente

ilusórias, apontando a culpa do homem, apontando a culpa de certos sistemas sociais, econômicos, mas, eles
também, estão estritamente sujeitos à Luz.

Aqueles que tiverem medo vão falar de complô, aqueles que tiverem medo vão falar de catástrofes, aqueles
que tiverem medo vão falar de extinção da vida, quando é exatamente o inverso que está chegando, é a Vida

que se revela, em toda a sua Graça.
Mas obviamente, estando apenas sedentos dessa Dualidade deste mundo, dos seus desejos, dos seus

prazeres, eles vão tentar envolvê-los no medo, na rejeição, ou mesmo na própria negação do que vocês são.
Lembrem-se de que através da Alegria, da Paz e da Graça que irão se instalar, vocês terão todos os recursos,

plenamente, para viver isso.
Nada do exterior poderá vir alterá-los, nenhuma busca exterior será necessária, pois, naquele momento, a Luz
irá preenchê-los e nutri-los na totalidade, tanto no nível do corpo como no nível dos desejos, como no próprio

nível das necessidades vitais, que serão satisfeitas pela Luz e não mais pelo desejo da carne.

*** 

Esta é uma realidade que vocês irão viver e que se instala de hoje em diante.
Quanto melhor vocês acolherem a Luz, quanto melhor vocês viverem o seu Abandono à Luz, quanto melhor,
de algum modo, vocês acompanharem a Água e o Fogo que se revelam e que se unem, melhor vocês irão

viver esta etapa de Graça.
É tempo agora para vocês, encarnados e despertos, ou em via de Despertar, de viver os últimos atos

necessários e impulsionados pela alma e pelo Espírito, ou impulsionados pela Luz diretamente, de aquiescer
ao que se apresenta à sua vida, quer sejam sincronias agradáveis ou extremamente desagradáveis, pois tudo é

feito pela Luz, a fim de conduzi-los à sua Luz, sem exceção.
Apenas aquele que se desvia da Luz é que verá obstáculos intransponíveis ou negações da Luz, o que não é

absolutamente o caso.



*** 

A Luz, vários Anciãos e mesmo as minhas Irmãs lhes disseram, a Luz é Inteligência, e esta Inteligência provê
todas as necessidades, mesmo aqui na encarnação.

A Luz nutre realmente, pois quando vocês estiverem neste estado que se aproxima da Graça, mais nada do
exterior é necessário, mais nada do Interior tampouco é necessário, por que vocês se tornaram o Todo e a

Totalidade.
É a isso que vocês serão levados, alguns gradativamente, outros mais brutalmente.

O intervalo de quarenta dias que lhes foi dado por METATRON é realmente este período, que não é mais a
travessia do deserto, mas sim a travessia que os conduz à Graça.

Pois é durante este período que vocês irão adquirir as Vibrações, a Consciência que vai levá-los a viver a
Graça.

As suas noites serão especiais, os seus dias o serão igualmente.
Muitos elementos vão imergir, em vocês, quanto à compreensão das interações entre os humanos, entre os

diferentes elementos da vida, levando-os a revelarem-se nesta Graça particular da alquimia da Água e do Fogo.

*** 

Lembrem-se sempre de que o que vocês vivem, o que se manifesta a vocês, tudo contribui para estabelecê-
los na Luz, absolutamente tudo.

Há apenas a carne, o ego, a pessoa, que pode ali ver aborrecimentos, catástrofes, coisas terríveis, mas o
desdobramento da Luz jamais é terrível para aquele que espera a Luz.

Cabe a vocês situar-se.
Como diria o Comandante dos Anciãos, cabe a vocês saber se seu o ponto de vista é aquele da lagarta ou

aquele da borboleta.
Cabe a vocês saber se a sua Consciência se dirige para a fragmentação ou para a Unificação.

Conectar o ALFA e o ÔMEGA, pela revelação do Anjo METATRON na sua Presença, é certamente o impacto
mais importante da Luz em vocês, permitindo revelar esta Graça.

É então a vocês que cabe, diariamente, estar atentos ao que acontece em vocês, ao que acontece em suas
vidas.

Não se esqueçam tampouco, durante este período, de não colocar limites e separações entre todas as formas
de vida e si mesmos.

Seja o que for que acontecer, não se esqueçam de agradecer, de algum modo, ou de render Graças ao que
vai se revelar, pois, mesmo se vocês não compreenderem os prós e os contras, em última análise, isso

acontece para conduzi-los, integralmente, a esta Graça.
Nada há para rejeitar, há apenas escolhas para deixar-se colocar pela própria Luz, a fim de realizar o que é para

realizar agora, para encontrar o que vocês São, plenamente, no momento atual.

*** 

Vocês então são convidados, vocês serão, cada vez mais, prontamente convidados pela Luz para se
estabelecerem na sua Luz. 

A Graça vai então se desvendar de maneira diferente para cada um de vocês, brutalmente, como eu disse, ou
por toques sucessivos, não importa, vocês vão perceber de qualquer modo a ação, vocês vão perceber de

qualquer modo o desvendamento, pelas Vibrações, pelos sintomas, pelos sonhos, mas também pela própria
Consciência, que vai se modificar profundamente.

Lembrem-se de que isso não é um esforço.
Lembrem-se de que isso jamais deve ser uma vontade, lembrem-se de que jamais isso deve ser um desejo,

mas bem mais este Abandono à Luz que permite à Graça revelar-se em vocês.
Isso necessita de deixar a Luz trabalhar.

Se alguma coisa desaparecer da sua vida, se alguém desaparecer da sua vida, seja o que for que vocês
perderem ou que vocês ganharem, estejam certos de que é a Luz que trabalha em vocês para a sua Luz, além

do Bem e do Mal.
É esse o caminho para a Unidade, onde a Graça se revela e onde mais nada do que ocorre em sua vida pode

ser concebido segundo um princípio de Dualidade, de Bem, de Mal, de positivo, de negativo.
A Unidade apenas se estabelece se vocês mesmo forem para a Unidade.

Se vocês mesmo aceitarem, de algum modo, deixar aumentar a Luz.
A Luz sempre vai saber muito melhor do que a personalidade o que é necessário para se estabelecerem, na

totalidade.
As zonas de Sombra irão se esvaziar cada vez mais facilmente, desde que vocês as deixem esvaziar-se,

desde que vocês não lhes deem qualquer crédito, qualquer facilidade para permanecerem.



*** 

Quanto mais vocês aceitarem viver o Abandono à Luz e à Vibração, ao Som, também, mais vocês irão viver o
fato de que tudo se torna fácil, de que tudo é facilitado e de que tudo se transforma, na Alegria, sejam quais

forem os acontecimentos que ocorrerem.
Mesmo um evento afetando o corpo, seja ele qual for, tornar-se-á uma Graça, mesmo a perda deste ou

daquele tornar-se-á uma Graça, desde que vocês aceitem isso, porque cada ser humano, doravante, vai ser, de
alguma forma, impactado pelo desdobramento da Luz, quer queiram ou não.

Simplesmente, o ponto de vista que será adotado por cada ser humano vai determinar circunstâncias
profundamente diferentes de aceitação ou de recusa da Luz.

O futuro, então, não será o mesmo, mesmo o conjunto da humanidade, como eu disse, vivendo um instante de
Graça.

Vocês são convidados então, todos vocês, sem exceção, a aceitar a Luz que se revela, quer vocês percebam
ainda ou não, quer isso lhes pareça desumano ou terrível, lembrem-se de que isso é apenas o desdobramento

da Luz.
Então, é claro, o olhar da personalidade poderá chamar isso de sofrimento, o olhar da personalidade, ainda

uma vez, poderá chamar isso de destruição, mas absolutamente não o é.
A única coisa que se destrói é, de fato, a Ilusão, deixando, naquele momento, aparecer a Verdade.

Cabe a vocês saber se desejam se tornar esta Verdade, esta Vida, percorrendo o ALFA e o ÔMEGA, unindo-
se na Água e no Fogo, vivendo o batismo do Fogo e do Espírito.

É a vocês que cabe deixar trabalhar o Fogo e este batismo, ou dali se retirarem, sabendo que, em última
análise, absolutamente ninguém poderá sair dali.

Aí está o que é a preparação que está para ser vivida e que deve conduzi-los ao final de alguns prazos que já
lhes foram dados.

***

Aí estão as poucas palavras que as minhas Irmãs me encarregaram de dar a vocês, permitindo revelar sempre
mais o desenrolar do desdobramento da Luz sobre esta Terra.

Se nós tivermos tempo e se vocês ainda tiverem perguntas, eu os escuto, se nos restar tempo.

*** 

Pergunta: este estado da Graça vem depois do estado de Turiya?

Meu Irmão, Turiya compreende este estado da Graça.
Turiya leva à Graça, isso é denominado o último estado de consciência.
A finalidade de Turiya é a Graça de que falo e que faz parte de Turiya.

*** 

Pergunta: poderia expor com mais detalhes o Triângulo do Fogo?

O Triângulo do Fogo está diretamente associado à reversão do ponto AL (Alpha).

Esse Triângulo, que estava com a ponta para cima, chamado de Triângulo Prometeico ou
Luciferiano, com a sua reversão, tornou-se o Triângulo do Fogo primordial, aquele da Verdade.

Ele está sempre situado entre o ponto AL que reverteu e as Estrelas denominadas ATRAÇÃO e
REPULSÃO, contribuindo para estabelecer a conexão de AL com AL, finalizando, de algum

modo, a Lemniscata Sagrada.
Esse Triângulo do Fogo é aquele que reúne em vocês a Água e o Fogo.

O Triângulo da Terra, situado atrás da cabeça, é constituído de OD, KI-RIS-TI e VISÃO.
O Triângulo da Água está situado à sua direita, na cabeça.
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 A sua reunião reflete-se, efetivamente, por Vibrações específicas percorrendo a cabeça e resultando nesta
última Passagem, descrita por ANAEL e por METATRON.

É o basculamento e a reversão deste último Triângulo do Fogo que cria a alquimia entre a Água e o Fogo, que
acontece, é claro, nesta Terra.

O Ar é o motor.
Os quatro Elementos se fundem então no nível do 5º Elemento denominado Éter.

É a isso que vocês são chamados.
Outras palavras podem ser empregadas, mas elas serão apenas conceitos mentais, enquanto vocês não

vivenciarem isso.
Isso corresponde ao que foi chamado de Eterização do planeta e de Eterização do seu próprio corpo e da sua

própria Consciência.
Eterização que se tornou possível pelo Fogo liberado, substituindo então, de algum modo, o Fogo Prometeico,

o Fogo Luciferiano da Ilusão, pelo Fogo do Espírito e da Verdade.

*** 

Pergunta: não mais ter desejo de Fazer, inclusive os protocolos, releva
da ação da Graça?

Sim, na condição de uma das Coroas Radiantes ter sido despertada.
Se não, isso seria chamado de preguiça.

A diferença é essencial.
O impulso para não fazer mais nada, depois de ter vivenciado uma das Coroas

Radiantes é, efetivamente, um grande passo em direção à Graça.
É exatamente o que eu vivenciei na minha vida, onde eu podia passar períodos
extremamente longos, posicionada no mesmo lugar, sem comer, sem beber,

sem qualquer necessidade fisiológica, sem sequer ser capaz de me deslocar de
onde eu estava.

*** 

Pergunta: que diferença você vê entre abandonar-se à Luz e abandonar-se à Eternidade?

Minha Irmã, abandonar-se à Eternidade é sair do efêmero.
Esta saída do efêmero é, de qualquer modo, indispensável para penetrar na Eternidade.

Naquele momento, o Abandono à Luz ocorre mais facilmente, por que há um acesso à Eternidade.
As duas etapas são muito próximas.

Em todo caso, o abandono à Eternidade é aceitar deixar morrer tudo o que é efêmero.

*** 

Pergunta: se esses estados provocarem um relaxamento da cabeça, o que convém fazer?

Meu Irmão, a Luz pode efetivamente fazer curvar a cabeça.
Às vezes a Luz provoca uma rigidez terrível, às vezes é exatamente o contrário, tornando-se assim como uma

boneca de pano.
Um como o outro devem ser respeitados.

*** 

Pergunta: como reconhecer os períodos de dissolução?

Minha irmã, é exatamente o que eu desenvolvi, referente aos momentos em que a saída da realidade comum
acontece, onde mais nada existe, onde a memória se esvai, onde a atenção da vida comum desaparece.

É o conjunto de sintomas que eu descrevi, permitindo ir para este estado que é proposto pela Luz.
Você vai ouvir de novo o que eu disse, isso corresponde exatamente à pergunta que você está fazendo.

Não tem que reconhecer, porque isso não é o mental que vai reconhecer.
Justamente, o mental não está mais aí, naqueles momentos.
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É um estado que se estabelece como uma evidência, onde o mental não pode mais, justamente, combater
nem reconhecer seja o que for.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Minhas muito queridas Irmãs, meus muito queridos Irmãos, que a Graça inunde e preencha vocês.
Eu estarei com vocês, dentro de alguns instantes, no seu espaço de alinhamento (ndr: das 19 às 19h30, hora

francesa no relógio).
Lembrem-se de que durante esses alinhamentos, vocês têm apenas que fusionar a cabeça e o Coração, de
que não é mais necessário, exceto se vocês sentirem necessidade, de centrar-se sobre tal ponto ou sobre

tal Vibração.
Resta a vocês dissolver e este espaço de alinhamento é, efetivamente, um momento privilegiado onde tudo
isso é facilitado grandemente, pois vocês são vários reunidos em nome da Luz e, nestes momentos, tudo é

mais fácil.
Eu lhes digo então até logo mais.

Com todo o meu Amor. 

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/articledf21.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-3_juin_2011-articledf21.pdf
03 de junho de 2011

(Publicado em 04 de junho de 2011)

*** 

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

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110619_-_MA_ANA...

Eu sou MA ANANDA MOYI.

Minhas Irmãs e meus Irmãos, que o Fogo do Amor preencha vocês.

Eu venho a vocês a fim de exprimir uma série de elementos e uma série de especificações referentes a um
‘trajeto’ (ou uma parte da Lemniscata sagrada) em ressonância com a Vibração que eu possuo, enquanto

Estrela: o ponto AL, ou seja, o ponto elevado.
O que eu vou transmitir a vocês é então diretamente procedente do meu lugar e da minha função, bem além de

qualquer papel humano, com relação à Vibração das Estrelas e ao desdobramento da Luz Metatrônica.
A parte alta da Lemniscata sagrada corresponde, de fato, a uma parte particular extremamente específica,

situada entre o ponto AL do seu nariz e o ponto AL das Coroas da cabeça.
Este trajeto tem uma série de funções quanto ao desdobramento da sua multidimensionalidade e ao

desdobramento do seu próprio Estado de Ser.

***

A Lemniscata sagrada é uma expressão que foi utilizada pelo Arcanjo MIGUEL há dois anos.
Esta Lemniscata sagrada é organizada.

Ela possui, é claro, segundo a parte que é nomeada, outros nomes, nas diferentes tradições.
A representação desta Lemniscata, em sua parte AL/AL, aquela que eu vou falar a vocês, é representada, é

claro, em diferentes alegorias e em diferentes representações, em particular da cabeça de Buda porque
essa Lemniscata, nesta parte específica, está em ressonância direta com a multidimensionalidade, com o que

vocês denominam Andrógino Primordial, ou seja, a superação da Dualidade, o acesso às percepções além
desse mundo, levando-os a aceitar e a viver a Unidade.

Até agora, e há trinta anos, o trabalho de elevação Vibratória, passando pelas novas frequências, atingia este
ponto.

Alguns seres humanos viviam, por razões próprias, a ativação do ponto AL antes de viver, por exemplo, a
ativação lógica do ponto OD.

MA ANANDA MOYI - 19 de junho de 2011
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***

A Lemniscata sagrada está compreendida, na sua totalidade, entre o ponto OD (ou Porta Estreita) (ndr: na
ponta do esterno) e o ponto ER da cabeça (topo da cabeça, ponto de 100.000 reuniões).

A junção entre o ponto OD e o ponto ER constitui a totalidade da Lemniscata sagrada.
Uma de suas partes importante, permitindo realizar o acesso à Alegria, está diretamente localizada entre o

ponto ER do peito e o ponto ER da cabeça.

Esta conexão particular, de ER a ER, é responsável pelo que é denominado, nas tradições budistas, o ‘cabelo
de Buda’.

Isso corresponde, certamente, à ‘alquimia’ existente entre as duas Coroas, aquela da cabeça e aquela
do Coração, representado assim durante o desdobramento da Luz Vibral ou Metatrônica, na malha energética,

restituindo-os à sua Eternidade e à sua multidimensionalidade.
A especificidade da parte AL/AL é estar situada na frente do corpo e representar uma série de funções que

lhes serão comunicadas agora.
Eu não retornarei nisso, mas eu cito simplesmente, para recordação, especificamente, o desenvolvimento da
Fusão das três últimas frequências mais elevadas, entre IM, IS e AL, permitindo revelar o que é denominado

‘visão Etérea’ e suas características.

***

AL/AL, quando se ativa, vai permitir-lhes, progressivamente, penetrar nesses espaços
Unitários antes mesmo de estabelecer-se no Coração, vai permitir perceber, é claro,

uma série de coisas pertencentes não a esta Dimensão, mas, sim, aos mundos
Unificados, pelo próprio desdobramento da Luz Supramental no mundo encarnado

onde vocês ainda estão.
Este trajeto AL/AL vai restituí-los à sua Unidade, ou seja, vai possibilitá-los transcender
o que SRI AUROBINDO denominou, há alguns dias, as diferentes pulsões ligadas ao

desejo, à personalidade e ao conjunto de desejos que os mantém na ilusão.
Naturalmente, a maior parte dos modelos espirituais independentes das religiões, quer

seja nas correntes hindus ou nas correntes puras do budismo ou ainda no ocidente,
em alguns dos seus aspectos, particularmente no que foi chamado, no ocidente, de
Gnose, especificamente desenvolveu, mesmo sem dar nome a este trajeto AL/AL,

nem localização, as características precisas da saída da falsificação e do acesso a algo que está além desta
Dualidade.

***

Hoje, na fase final do desdobramento da Luz, vários seres vão despertar ativando, em primeiro lugar, este
ponto AL, 12º Corpo (ndr: ponta do nariz) e principalmente o trajeto AL / AL.

Isso está diretamente associado, por um lado à constituição final da Merkabah interdimensional coletiva e
também ao desdobramento da Luz Metatrônica, ocorrendo, agora, dentro de poucos dias, permitindo também,

a um número sempre maior de seres humanos e de consciências separadas, reencontrar sua Unidade,
correspondendo, ponto a ponto, ao que SRI AUROBINDO, sob o ditado de CRISTO, escreveu, assim como
em alguns evangelhos, ou seja, que 'os últimos seriam os primeiros', ou seja, que os seres que irão se abrir
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agora terão todas as características que alguns de vocês levaram anos, mesmo décadas, para estabelecer.
É preciso efetivamente render Graças por isso porque se trata de uma grande Graça, bem além do mês da

Graça de MARIA, permitindo, de algum modo, ‘ressuscitar’, nesta matriz, um número não desprezível de
consciências humanas confinadas e que, até agora, não suspeitavam de modo algum do que representa esta

ilusão na qual nós pisamos.

***

Viver AL / AL é, de certa forma, uma prévia à vivência da Unidade do Coração e do Fogo do Coração.
Pela própria manifestação do que é visto no nível da visão Etérea, pela própria modificação da consciência

fragmentada e da personalidade, o ser vai dar-se conta de que ele é muito mais do que ele tem a impressão de
ser, de que ele é muito mais do que ele crê ser, de que ele é muito mais do que esse simples corpo, animado

de desejos, de funções, de reprodução, sexual, afetiva ou social, mas antes de tudo e principalmente, e
exclusivamente, um ser de Luz vindo do Espírito e retornando ao Espírito.

Isso irá permitir realmente um último impulso para o Despertar na humanidade, previamente ao
estabelecimento definitivo e final da Luz Vibral.

 A ativação do trajeto AL / AL coloca em ressonância, é claro, o conjunto da estrutura da Lemniscata sagrada,
na sua totalidade, estabelecido entre OD e ER.

Então, nós precisamos definir, além da Vibração existente nesta região do corpo, percorrendo a aresta do
nariz, as asas do nariz, a face, os olhos, o palato e os lábios, definir um pouco mais ao que corresponde esta

estrutura em espiral muito particular.
A espiral, em primeiro lugar, é um modelo do universo que está presente em todas as tradições: desde os

povos denominados ‘nativos’ passando pelas tradições muito mais antigas, quer
sejam caldenses, sumerianas e mesmo hebraicas, e ainda remontando às escrituras

denominadas Upanishads na Índia, esta espiral é onipresente.

Ela é representada, não como uma roda da encarnação que os aprisiona no samsara, sempre sobre o mesmo
trajeto, o mesmo circuito, mas como um eixo vertical possibilitando deslocar-se de mundo em mundo, de
Dimensão em Dimensão, de espaço em espaço, de estado de Felicidade a outro estado de Felicidade.

***

A Lemniscata sagrada, em sua parte AL / AL confere, efetivamente, esta possibilidade de conectar e de
contatar com os planos não pertencentes a esse mundo, sendo então um meio, bem real, de extrair-se da
ilusão desse mundo, a fim de encontrar o seu verdadeiro Reino e, principalmente, de penetrar, com toda

lucidez, na sua Unidade.
Isso pode se manifestar de diferentes maneiras.

A Lemniscata sagrada, a espiral, é o próprio símbolo, ao mesmo tempo da cristalização da Vida, desde as
Dimensões mais elevadas até as Dimensões mais densas, mas é também o caminho da retomada para o

Espírito.
Não pode ali haver elevação pelo Espírito e no Espírito enquanto não houver ali esse

movimento particular da Lemniscata sagrada, lembrando, assim, o desdobramento do
que é chamado de ‘fractais’ ou ainda o desdobramento do Cubo da Luz Metatrônica ou
das formas geométricas perfeitas [poliedros de Platão], no conjunto dos universos, no

conjunto das Dimensões e no conjunto dos espaços.
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***

A Fusão dos Éteres, na Terra, ocorre pelo aparecimento da ‘espiral’, o primeiro símbolo multidimensional, quer
seja representada sobre um plano ou revelada no espaço em três dimensões, é sempre a mesma referência

que é feita à origem, ao ALFA e ao ÔMEGA, ou seja, o fim.
O ALFA e o ÔMEGA, como dizia CRISTO, referem-se ao conjunto e à paleta total de Vibrações das

densidades de espaço e de tempo, denominadas Dimensões, a partir das quais a Vida se manifesta desde um
ponto central até o ponto mais afastado deste ponto central, permitindo também manter uma forma de conexão,

de Liberdade, em relação a esse ponto central.
É isso que lhes foi retirado, durante a manipulação desse mundo, tendo feito um mundo isolado da Fonte,

privado da dimensão do Espírito.
É isso que retorna hoje a vocês, pela Fusão dos Éteres, que permitiu ancorar a Luz do Supramental, mas

também em meio ao conjunto de Sementes de Estrelas que trabalhou para a ativação
da Merkabah interdimensional coletiva.

Como vocês sabem, a Terra está liberada.
Isso quer dizer que as forças de torção gravitacionais que havia, de algum modo, aniquilado as forças

espiraladas do universo, estão novamente de volta entre vocês, possibilitando então, à Consciência, revelar-se
no mesmo ritmo que a Luz se revela nesse mundo.

***

A Lemniscata sagrada e a Vibração presente no trajeto AL / AL é o meio que lhes é ofertado, agora, de
maneira mais direta, eu diria, e de maneira mais acessível, para transcender a personalidade e o conjunto dos

desejos existentes na matriz.
Muitos seres humanos sentem esses pontos de Vibração, sem jamais terem sequer ouvido falar de um chakra

ou ainda de Luz.
Esta conexão irá permitir-lhes, quando chegar a hora, a partir do desdobramento da Luz Vibral, compreender

diretamente, sem passar por seja o que for pertencente ao Corpo de desejo, o que é a Luz Vibral e o que
representa o desdobramento da Luz Vibral na Sombra desse mundo.

Dessa maneira, vocês serão alcançados, nesta fase final, por vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que
irão aderir, da noite para o dia, à sua própria Unidade, porque eles irão vivê-la.

Certamente, isso está longe de se referir ao conjunto da humanidade, mas isso irá permitir, em todo o caso,
constatar que o Choque da Humanidade se desenrola segundo regras fluidas, possibilitando, se tal for o

destino desta alma, deste Irmão, desta Irmã, encontrar a Unidade, sem sofrer com as forças de resistência
opondo-se, no nível do Corpo de desejo, à sua própria Unidade.

***

O ponto AL /AL, o circuito AL / AL, esta parte específica da Lemniscata sagrada, ao se ativar, vai de fato
permitir resolver uma série de antagonismos presentes no ser humano, denominados atração,

denominados visão, denominados desejos, denominados sedução, denominados, na realidade, ilusão, ou
seja, tudo o que está ligado à projeção da consciência nesse mundo, não representando qualquer realidade e

qualquer verdade em relação ao Espírito.
É por esse trajeto AL / AL, também, que o conjunto das memórias e dos apegos coletivos pode permitir-se

dissolver-se, muito mais facilmente, pelo próprio impacto da Luz Vibral se desdobrando.
É por intermédio desse trajeto AL / AL, existente também no interior das suas estruturas cerebrais,

neurológicas, que se pode começar a viver estados de Consciência Unitária.
Esses estados de Consciência Unitária, que muitos de vocês já experimentaram antes de viver a Alegria e até
mesmo a Paz, refletem-se por um sentimento profundo de ‘desconexão’, por um sentimento profundo de não

mais estar presente nesse mundo enquanto ali estando presente.
É exatamente o que eu manifestei na minha vida, algumas vezes, durante períodos muito longos onde eu

estava às vezes vivendo aqui e, sobretudo, vivendo na minha Unidade, no meu Estado de Ser.
A característica dessa vivência não é somente destinada a permitir levá-los a fazer a experiência da sua
Unidade, da sua Alegria, do seu Samadhi, mas é também, por esse circuito particular, que se revela, por
intermédio da Lemniscata sagrada, a irradiação do Divino, associada à ativação da Coroa Radiante do

Coração, permitindo ancorar sempre mais Luz, descer esta Luz nos planos mais densos, nas oposições mais
densas, sem ter que dirigir ou controlar o que quer que seja, simplesmente estabelecendo-se, vocês mesmos,
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na sua própria Graça.

***

Dessa maneira, então, o circuito AL / AL permite penetrar na Graça, permite penetrar na Unidade, contatar com
as diferentes manifestações da Unidade, agora reveladas na ilusão, em particular a ‘trama Etérea’ que muitos

de vocês percebem e que vai se revelar.
Então, naquele momento, vocês irão constatar por si mesmo, a partir do desdobramento total da Luz

Metatrônica, que o conjunto dos acontecimentos anunciados pelos profetas de todos os tempos, vão acontecer
de forma acelerada.

Em meio à sua Consciência Unificada, isso irá lhes parecer, cada vez mais, como sendo vivenciado como um
sonho, como uma ilusão, porque é exatamente o que isso é.

Gradualmente e à medida que a Terra se dissolver, gradualmente e à medida que o conjunto dos vulcões
despertar, gradualmente e à medida que o conjunto das terras da Terra for inundado, vocês irão penetrar, cada
vez mais, no seu espaço de Verdade, e vocês vão sair, cada vez mais facilmente, deste espaço de desolação

que irá se tornar a Terra, de maneira temporária.
Vocês não terão, naquele momento, qualquer afetação, qualquer possibilidade de sofrimento porque, para

muitos de vocês, vocês serão desligados, literalmente, do Corpo de desejo, do Corpo de ilusão, simplesmente
mantendo a sua presença, ainda, nesse mundo.

Apenas irão viver o Choque da humanidade aqueles que não desejarem aproveitar a oportunidade da sua
Unidade: a Vibração de AL / AL.

***

Eis os elementos importantes que o conjunto das minhas Irmãs e das Estrelas, comuns à sua cabeça e
àquelas que nós somos lá em cima, pediu-me para revelar-lhes, agora, por causa da proximidade de

alguns elementos e de acontecimentos ocorrendo sobre esta Terra, sob os seus olhos.
Se houver, e somente em relação ao que eu vim dar a vocês, elementos de compreensão complementares

sendo necessários, então eu bem desejo ali responder, se isso se encaixar no contexto da minha competência
e das minhas atribuições.

E então eu lhes dou a palavra e eu os escuto.

***

Enquanto vocês pensam, o trajeto AL / AL é a reprodução de um holograma, em ressonância com o Fogo dos
Éteres, diretamente conectado com o Canal do Éter, ou seja, a Sushumna, Ida e Pingala, os circuitos comuns

da Kundalini, tais como foram descritos nos textos Védicos, mas que, hoje, está forrado de Partículas
Adamantinas permitindo unificar o que havia sido separado, no que vocês chamam, eu creio, de ‘caduceu de

Hermes’.

NOTA: O Caduceu ou emblema de Hermes (Mercúrio) é um bastão em torno do qual se entrelaçam
duas serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. É um antigo símbolo, cuja imagem pode ser

vista na taça do rei Gudea de Lagash, 2.600 anos a.C., e sobre as tábuas de pedra denominadas, na
Índia, nagakals. Esotericamente, está associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao

caminho de ascensão da energia kundalini. A serpente da direita é chamada Od, que representa a vida
livremente dirigida; a da esquerda Ob, vida fatal e o globo dourado no cimo Aur, que representa a luz

equilibrada. Estas duas serpentes opostas figuram forças contrárias que podem se associar, mas não
se confundir. Também é um símbolo moderno das ciências contábeis, porém é frequentemente

confundido com o símbolo da medicina que é representado pelo ‘bordão de Esculápio’ ou ‘caduceu de
Asclépio’. (Fonte: Wikipedia.org)

O Canal do Éter engloba então, e reúne, o que havia sido separado.
Isso quer dizer que as correntes solar e lunar que estavam dissociadas estão reunidas no Canal mediano para
formar apenas uma nova Tri-Unidade, correspondendo ao que o Anjo MIGUEL chamou de três partes da Luz,

ou seja: a radiação do Ultravioleta, a radiação do Espírito Santo e a radiação das Partículas Adamantinas.
É isso que se reúne em vocês.

Tendo sido também iniciado pela reunificação e pelo aparecimento da nova Tri-Unidade, inscrita no seu chakra
do Coração e nos chakras de enraizamento da alma e do Espírito.

***
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Eu continuo então.
Não hesitem em interromper-me.

A Lemniscata sagrada, na sua parte particular denominada AL / AL, desdobrando-se, permite-lhes então
revelar, em vocês, os estados multidimensionais do ser, onde não existe mais limite, onde não existe qualquer

separação.
São esses elementos, penetrando na consciência separada e no Corpo de desejo, que vão realizar, em vocês,
o trabalho da Luz, permitindo-lhes, mais facilmente, nós esperamos isso, abandonar-se à Luz e transcender
a sua condição, aqui mesmo, sobre esta Terra, permitindo-lhes, quando o momento final chegar, penetrar, com

toda a Graça, no seu Corpo de Estado de Ser, integralmente.
Sem experimentar qualquer dor e qualquer sofrimento, ligados a alguma atração ou à persistência de algum

apego ao dito Corpo de desejo e à consciência de personalidade.

***

Pergunta: e sobre a Vibração sentida ao mesmo tempo em IM, IS e AL, nos dois AL?

Isso corresponde à Fusão dos três princípios espirituais mais elevados, em ressonância,
efetivamente, com o que vocês denominam 10º, 11º e 12º Corpos.

Esta Tri-Unidade que é, como sempre, o reflexo da Tri-Unidade do Coração, permite-
lhes, efetivamente, manifestar outra coisa que o trajeto AL / AL.

Além da reversão do ponto AL, ou seja, do Triângulo Luciferiano retornando ao seu lugar
correto, pelo fato de pôr fim à configuração da separação e da ilusão, permite-lhes,

efetivamente, conectar com AL / AL.
Mas para aqueles de vocês que sentem isso, efetivamente, os pontos AL, esses dois

pontos, com o ponto IM [10o.Corpo], com o ponto IS [11o.Corpo], isso se expressa por um
conjunto de percepções Vibratórias, mas como UM AMIGO lhes disse, não é desejável

nem útil atravancarem-se com o significado dessas percepções Vibratórias.
Mas elas existem realmente porque vocês as percebem.

***

Pergunta: a Vibração da Lemniscata sagrada AL / AL permite superar o ego e entrar no Estado de
Ser?

Minha Irmã, é exatamente isso que eu disse durante mais de 30 minutos do seu tempo.
O que eu denominei Corpo de desejo, o que eu denominei conjunto das pulsões ligadas à personalidade

corresponde, plenamente, ao que vocês chamam de ego.
Convém compreender que jamais o ego poderá pôr fim ao ego porque ele foi construído de tal maneira que

existe, no seu nível, um sistema de preservação que está inscrito, até mesmo em suas estruturas neurológicas.
O ego jamais pode considerar-se como mortal, há tendência de querer crer-se imortal.

As suas ferramentas mais importantes são, efetivamente, as emoções, o mental e, particularmente,
a sedução e tudo o que está ligado à atração em relação a esse mundo.

CRISTO dizia: “deixem os mortos enterrarem os mortos”.
Não se preocupem com o que vai morrer em vocês.

Pois, se vocês derem ATENÇÃO e INTENÇÃO, que, eu a recordo, estão ligadas exatamente aos pontos AL e
OD, naquele momento, vocês irão nutrir, pela sua ATENÇÃO e pela sua INTENÇÃO, o seu próprio ego.

Portanto, interessar-se pelas suas próprias feridas, interessar-se pelos seus próprios sofrimentos, interessar-
se pela sua própria personalidade, jamais irá lhes permitir encontrar a Unidade.

Mesmo no jogo do ego, que vai dizer: “eu vou eliminar tal sofrimento, tal emoção, tal apego”.
Isso não pode funcionar desta maneira.

***

Pergunta: nesse caso, como chegar a superar o ego?

É exatamente o que eu acabo de falar.
A única maneira de superar o ego é desviar-se do ego.

Não como uma violência feita ao ego, mas interessando-se pelo Reino dos Céus.
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“Busquem o Reino dos Céus”, dizia Ele, “E o resto lhes será dado de acréscimo”.
Mas enquanto vocês quiserem buscar uma satisfação, qualquer que seja, em meio à personalidade, vocês não

podem, efetivamente, encontrar a Unidade.
Existe, em princípio, um mecanismo de conceito mental que é superar a Crença na Dualidade.

A Dualidade não é unicamente a lei de ação / reação e de Karma, ela está associada à satisfação dos desejos,
sejam eles quais forem, sem exceção.

Enquanto existir um desejo, não pode ali haver Unidade.
O que não quer dizer que o ego deve combater o desejo.

Porque combater o desejo fortalece o ego.
É preciso então, primeiramente, aceitar o próprio princípio da Unidade, ou seja, um estado possível onde existe

apenas a Graça, onde existe apenas a Fluidez, onde não existe qualquer desejo, onde não existe outra coisa
além da Paz, da Alegria.

Colocando agora este ato, sua ATENÇÃO e sua INTENÇÃO vão então encontrar-se dirigidas para outra coisa
além da pessoa, para outra coisa além dos seus desejos, para outra coisa além da privação.

É preciso agora aceitar este postulado.
Naquele momento, e por causa da época particular que vocês vivem, poderá revelar-se a Vibração AL / AL.
Mas enquanto vocês estiverem ocupados com a sua ATENÇÃO, com a sua INTENÇÃO e com a sua própria

consciência para lisonjear o seu ego, para observá-lo, para querer mudá-lo, vocês não vão mudar.
Vocês irão fortalecê-lo porque, naquele momento, vocês vão entrar nas forças de resistência à Luz.

Tudo isso foi perfeitamente descrito no conjunto do hinduísmo e pelo conjunto dos seres tendo realizado a sua
própria Unidade.

Não há nada de novo.
A única novidade consiste, de fato, nas condições Vibratórias e de Luz nas quais vocês vivem atualmente.

***

Pergunta: ver, com os olhos abertos, como com os ângulos externos dos olhos, em relação com a
aresta do nariz, ao que corresponde?

O desdobramento de certos circuitos de Luz Vibral, no nível da sua face, corresponde, efetivamente, ao
desdobramento específico de uma visão que não é mais a visão retiniana central habitual, mas uma visão

lateral.
Esta visão lateral corresponde, na realidade, ao desdobramento da visão Vibral, não dependendo

simplesmente da retina, mas das próprias percepções Vibratórias presentes no nível da cabeça e ao seu
redor, não mais segundo os circuitos habituais neurológicos existentes no corpo e na cabeça, mas diretamente
pelas forças Etéreas da Coroa Radiante da cabeça, levando à difusão das informações, não mais unicamente

sobre as esferas e as zonas da visão, mas sobre o conjunto dos outros pontos denominados Estrelas e,
portanto, sobre o conjunto do que vocês chamam de neocórtex.

É isso que permite, justamente, integrar a Visão Etérea, além da simples visão retiniana.
Lembrem-se de que o olho, símbolo perfeito de algumas forças obscuras, e o olho, tal como é constituído,

responde apenas a uma gama específica de frequências que é diretamente oriunda do seu próprio
confinamento.

Muitas vezes foi dito que o essencial é invisível aos olhos, essa é a estrita verdade.
O que vocês veem através da Visão Etérea não está ligado à visão dos olhos, a rigor, nem a um processo

situando-se em zonas específicas do seu cérebro, mas que envolve, como é normal nas Dimensões
Unificadas, o conjunto do cérebro.

Os olhos não existem nas outras Dimensões.
Existe uma percepção Vibratória de 360º e não limitada sobre um eixo denominado ATRAÇÃO / VISÃO.

Aguardando que vocês reflitam, eu aproveito para especificar que a Lemniscata sagrada conduz
sucessivamente a energia que está, ou a Consciência que está situada no interior, para o exterior, em

alternância.
A passagem de uma Dimensão para outra, nos mundos Unificados, corresponde sistematicamente a um

mecanismo de switch, como foi descrito por SRI AUROBINDO, onde a Consciência se desloca literalmente,
ela mesma, para aceder de uma Dimensão a outra, sem qualquer freio e sem qualquer limite.

A Lemniscata sagrada participa, pela sua constituição, dessa própria transferência da sua consciência em meio
ao Estado de Ser, de uma Dimensão a outra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Minhas queridas Irmãs e meus queridos Irmãos, então, que a Graça os preencha, que o Amor desabroche em
vocês.

Nós estamos, mais do que nunca, em vocês e mais perto de vocês.
O Amor do conjunto das Estrelas os acompanhe.

Eu permanecerei com vocês no seu espaço de alinhamento.
Neste mundo e nesta ilusão no qual vocês ainda estão, é preciso aceitar a totalidade, eu diria, da sua parte

feminina.
Esta parte feminina não tem nada a ver com o seu sexo ou com a sua própria polaridade, mas, de fato, é todo o
lado receptivo, o lado passivo, que não é uma passividade no sentido em que vocês o entendem, mas, como

lhes dizia o Arcanjo URIEL, é o fato de estar à escuta e o fato de ouvir.
O fato de ouvir e de estar à escuta é uma característica, efetivamente, da polaridade e da natureza feminina.

Esta parte feminina é também aceitar que tudo vem a vocês e não emitir algo para o exterior.
O ego, se pudermos dizer, poderia estar voltado para si apropriando-se, de algum modo, do que é exterior e

levando para ele por uma ausência de exteriorização.
O Estado de Ser é exatamente o inverso.

Nada levar para si, mas levar tudo ao Si, ao Coração, não em um coração afeto, não em um coração emoção
(disso, vocês sabem, agora), mas em uma Vibração preenchendo-os de Graça, de Alegria e de Paz, onde não
existe qualquer desejo porque, naquele momento, e como eu o vivenciei na minha vida, vocês estão na Graça,

vocês estão na FONTE, vocês estão saturados de Alegria, vocês são a Eternidade e vocês não pertencem
mais, e vocês não estão mais sob a dependência de qualquer desejo ou de qualquer ego ou de

qualquer personalidade.
Obviamente, o ego irá permanecer enquanto vocês estiverem encarnados, mas ele não irá mais lhes ditar

qualquer decisão.
Ele não vai mais impor, a vocês, qualquer privação, qualquer sofrimento.

É nisso que vocês são convidados a penetrar.
Com todo o meu Amor.

Eu lhes digo, até logo mais.

************
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Eu sou MA ANANDA MOYI.

Meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, que a Paz e a Alegria estejam em vocês.

Eu venho a vocês, esta noite, para exprimir certo número de elementos, ligados, sobretudo à minha vivência, na
encarnação, e também, ligados à minha Vibração da Estrela AL, que está ligada ao Fogo. Este Fogo podendo

ser tanto o fogo do ego, quanto o Fogo do Coração, antes da sua Reversão.

Então, eu venho entre vocês para tentar fazê-los perceber, além mesmo das palavras que eu vou usar (que são
necessariamente provenientes de minha experiência, de minha vivência, e de minha cultura de então), a

expressão do que é o Fogo do Coração, e a expressão do que é o fogo do ego.

Assim como vocês sabem, vocês entraram em um processo particular de revelação da Luz, devendo levar o
ser humano a viver certo número de mecanismos, de transformações, ou não, da Consciência. Então, o Fogo

do Céu, este Fogo do Espírito, quando se revela no ser humano, vai acarretar, eu diria, certo número de
mecanismos.

E também, segundo o impacto deste Fogo que se revela, e sua localização, sobrevirá certo número de
manifestações, da Consciência ela mesma, mas também da personalidade manifestada no mundo, aí onde

vocês estão.

Então, é claro, existem testemunhos Vibratórios de percepção, traduzindo e acompanhando, de alguma forma,
a chegada da Luz. Quer seja ao nível da cabeça, ao nível do Coração, ao nível do Sacro ou ao nível das zonas

de revelação da Luz Vibral.

Foi relatado a vocês um mecanismo importante.
Este mecanismo importante, retomado em numerosas ocasiões, pelos Arcanjos e pelos Anciãos, e também

por algumas de minhas Irmãs, é diretamente ligado ao mecanismo do Abandono à Luz.
Então, é claro, o Abandono à Luz vai traduzir a manifestação de um estado de Consciência, que passa de um

estado a outro, de um modo de funcionamento a outro, que é profundamente diferente.

Como o Bem-amado João disse: “haverá muitos Chamados, poucos Eleitos”. Haverá, também, no período
que vocês vivem, e através dos elementos que ele descreveu então, elementos de confusão importantes, tanto
na Consciência individual, quanto na Consciência do corpo da sociedade, do corpo social em seu conjunto. A

reatividade à Luz, o acolhimento da Luz, a revelação da Luz, não se faz segundos os mesmos auspícios, e
segundo a mesma Graça, segundo, de alguma forma, o ego que é encontrado.

Existe certo número de etapas, para aqueles, em todo caso, que aceitarão a Luz, que não se voltarão, mas que
poderão viver esta aceitação, a partir do ego, ou a partir do Coração. A resultante será eminentemente

MA ANANDA MOYI - 11 de julho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-M5ECGmMVjqg/UXCQAWzXaUI/AAAAAAAAA94/3xWPFqRLdQc/s1600/1ma20.jpg


diferente, é claro, ao nível da Consciência e ao nível do comportamento mesmo do ser, em função do que ele
for capaz de metabolizar desta Luz.

Então é claro, alguns Anciãos lhes revelaram, e evocaram, um conjunto de funcionamentos particulares ligados
a esta revelação da Luz, a esta descompartimentalização, a este despertar do Canal do Éter, e certo número de

modificações sobrevindo, justamente, no Corpo de Desejo, e devendo conduzir a manifestar a totalidade do
Espírito e da Consciência Unitária.

É claro, a qualidade intrínseca (se tanto é que se possa falar assim) do ego, em função de elementos,
chamados sua humildade, sua simplicidade, sua capacidade a estar calmo, a ter realizado um trabalho, já

(independentemente de como este trabalho é considerado) anteriormente, vai ser, de alguma maneira, não
condicionante. Mas em todo caso orientador para a manifestação da Consciência, em reação ou em

ressonância com a Luz que se revela.

É claro, tudo será diferente, de acordo com que a Consciência ordinária tenha já vivido experiências de acesso
à Unidade, ou em todo caso experiências Vibratórias, de Fogos, na Coroa Radiante da cabeça ou na Coroa
Radiante do Coração, ou ainda ao nível do Sacro. Alguns seres (desde já, para alguns dentre eles, vários

anos), vivem transformações incessantes, se traduzindo, pouco a pouco, por uma transformação da
Consciência, preparando-os a viver este Abandono à Luz e viver esta Unidade, esta facilidade.

Foi-lhes dito, muito frequentemente, que será feito a cada um, muito exatamente, segundo sua própria
Vibração. Então, é claro, se no ser humano, certo número de desejos não estão ainda totalmente evacuados,
eles arriscam, durante esta fase, se manifestar pelo que é chamado o fogo do ego, antes que pelo Fogo do

Coração.

Compreendam bem que, no meu propósito, não é questão de julgar, o que quer que seja ou quem quer que
seja. Mas de lhes dar elementos, objetivos e sensíveis, permitindo-lhes observar sem julgar, ao redor de

vocês, o que é da ordem do ego e da ordem do Coração.

Então, primeiramente, há uma diferença essencial, mesmo neste fogo, onde quer que seja que vai traduzir o
Coração ou o ego. E, antes mesmo de falar do fogo do ego ou do Fogo do Coração, é preciso redefinir,

brevemente, o que é o ego e o que é o Coração. Além de toda concepção, além de toda noção espiritual ou
religiosa, ou mesmo social ou cultural.

O ego, por definição, é o que traz toda experiência vivida, ao Interior de Si. Sempre por uma noção de
comparação, ou de apropriação. O ego é, portanto algo que vai fechar, e sempre conduzir a si mesmo (até

agora sem nenhuma noção pejorativa), tudo o que pode ser vivido. Pois o ego não pode se definir senão em
relação ao passado, em relação ao futuro. E a experiência vivida, quando ela é vivida, o levará sempre a uma

classificação, a uma discriminação, a um julgamento de valor, da experiência vivida. Sempre com relação a seu
próprio referencial, a sua própria vivência, à suas próprias crenças, à suas próprias feridas.

O Coração, além de toda noção conceitual de compaixão, de empatia, a Consciência do Coração (antes
mesmo que apareça, ainda uma vez, o fogo do ego ou o Fogo do Coração), é já a Consciência que permite

não se apropriar do que é vivido. Onde existe já uma forma de distância, uma ausência de julgamento, do que é
trazido à Consciência (quer isto se refira a si mesmo, quer se refira a todo evento ou todo elemento

interpessoal, sobrevindo no que é vivido).

O ego está, portanto, em permanência, julgando, classificando, discriminando, tentando compreender. 

O Coração, ele, vai ser Pacífico, ele vai dar um passo atrás, ele vai recusar o julgamento, ele não vai tomar
nada para si. Ele vai aquiescer mesmo que ele não esteja de acordo. Ele vai dar-se o tempo de não estar, de

alguma forma, numa reação ou numa compreensão intelectual. Mas antes, em um tempo talvez um pouco
diferente que aquele que evolui no ego. Onde lá, a reação, o julgamento, a emoção, a compreensão é

frequentemente muito rápida, não tendo conta do conjunto de uma situação, mas tendo conta da experiência
passada para, mesmo, definir este presente, esta reação que está sendo vivida. De fato, o ego, de uma
maneira geral, conduz tudo a si, conduz sempre tudo a sua própria experiência, e é, portanto mesmo, por
definição, incapaz de se definir numa Consciência mais vasta, onde todas estas noções ai não existem.

Então, é claro, o ser humano jamais sendo nem totalmente bom, nem totalmente mau, nem jamais totalmente
no Coração, nem totalmente no ego, existe sempre uma mistura das duas consciências. Mas que, eu lhes

especifico, não são ainda a Consciência Turiya. Para que a Consciência Turiya exista é preciso
verdadeiramente passar na Unidade. É preciso que o ego seja Transcendido totalmente. E que tudo o que

aparecia, agora, no ego que eu qualificaria de normal, e no Coração normal, não se torne mais exuberante, mas
ao contrário completamente Transcendido.

O fogo do ego (ligado à Luz Vibral, a sua revelação, doravante) vai se traduzir, sempre ao nível do ego, por
uma necessidade de se identificar, mais frequentemente com uma noção de grandeza, onde o ego ele mesmo,
vocês compreenderam, vai se apropriar do fogo. E, aí também, onde tudo o que é vivido, mesmo de ordem de
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uma Consciência diferente, vai ser, de alguma forma, apropriado pela pessoa ela mesma.
 

Frequentemente, isto pode se aproximar do que é chamado de megalomania. Esta megalomania faz com que
a Consciência que vive isto, no ego, tenha a tendência a identificar tudo o que é vivido no sentido de sua

apropriação, e mesmo a Unidade. Isto vai dar situações um pouco cômicas, vistas do exterior, onde este fogo
aparente vai ser efetivamente, um fogo devorador (o fogo chamado Luciferiano ou Prometeico) que vai levar a
alma a reivindicar a Unidade, a manifestar certas características da Unidade, porque a alma se torna, de alguma
forma, aclarada. E é neste momento que se revela, o que são chamados de Siddhi, os poderes da alma, que

nada têm a ver com o poder do Espírito. 

Estes poderes da alma que vão dar poderes, como o nome indica, de ver o astral, de ver o outro, mas de
conduzir tudo isto, com relação a sua própria visão e à própria personalidade. Não há, portanto nenhuma

Transcendência, mas antes uma ilusão de Transcendência, onde a megalomania vai encontrar um terreno de
expressão importante.

Isto pode, também, ser vivido extremamente no oposto, numa personalidade que se pode qualificar, ao
inverso, de atrofiada. Onde o fogo vai vir de alguma forma, reforçar este sentido de ser atrofiado, reforçar não
mais o ego, naquele momento, mas o medo do ego. Provocando sofrimentos, um fechamento, o que vocês

teriam tendência a chamar um estresse, ao contrário da dilatação do ego, que eu qualificaria de
megalomaníaca.

 

Naquele momento, o ego vai se retrair para evitar, de alguma forma, a Luz. Traduzindo-se, então, por uma
frustração, um medo intenso, uma retirada, mesmo do ego habitual. Mas, não para passar ao Coração, para se

retirar mesmo do ego.
 

As duas situações, que são os dois extremos, estão em relação com o fogo do ego. As manifestações,
naquele momento, se referem, é claro, ao plexo solar e ao terceiro olho. Quer dizer que naquele momento,
este fogo do ego vai se manifestar, lá também, por poderes, que se tornam assustadores, que se tornam a

ocasião de ter medo.  

Enquanto que no ego invertido, ao nível megalomaníaco, naquele momento, sobrevirá todo um conjunto de
processos de identificação, mais frequentemente a personagens históricos, se possível importantes, até

mesmo muito importantes. Indo até a manifestar, para alguns seres, e perfeitamente conhecidos no país do
qual eu fui originada (ndr: Índia), o que se chama de princípio de identificação a um grande Ser, cujo nome

mais conhecido, é claro, é ser um avatar. Quer dizer um ser que se define além de toda lei, porque ele viveu a
Luz, que não é outra senão o fogo Prometeico, que é confundido, naquele momento, totalmente, com o Fogo

do Coração.  

É claro, naquele momento, não existe qualquer percepção do chacra do Coração, e ainda menos, da Coroa
Radiante do Coração. Mas, sobretudo, uma percepção das emoções (as suas, como do outro), e, sobretudo,
dos poderes espirituais, que aparecem em grande número, e que vai, pouco a pouco, conduzir a alma a se
distanciar cada vez mais do Espírito, e a tomar o controle através deste Fogo, chamado de fogo do ego.

 

Então, é claro, o Fogo do Coração não tem absolutamente as mesmas características. Não há nem retração do
ego, num mecanismo de estresse. Não há nem megalomania, de identificação ao que quer que seja de

superior. Há, sobretudo, a Paz que se instala. A Humildade, a Simplicidade, a recusa de toda apropriação, do
que quer que seja (quer seja de uma pessoa, de uma ideia ou de uma ligação, qualquer que seja), conferindo o
que vos foi chamado, aliás, a Liberdade, a Autonomia total. Mas nesta Liberdade, esta Autonomia, existe uma

forma de Paz total, manifestada pelo Espírito, naquele momento, dando uma incapacidade do ser a confrontar,
a se opor, a julgar. O ser é totalmente, naquele momento, banhado na Luz.

Não existe mais qualquer jogo, de Sombra ou de Luz. Há uma Transcendência total, neste caso, do ego. E o
estabelecimento, somente neste momento, do que podem ser chamados os diferentes Samadhi, as diferentes

Alegrias Interiores, que não são as alegrias do emocional, ou os jogos do ego exaltado, ou o medo do ego
retraído.

Neste espaço do Fogo do Coração, a Vibração é onipresente ao nível do Coração. Seja como um calor, seja
como uma presença, podendo às vezes ser percebida como exterior a si mesmo, onde se sente o Si se dilatar

no Interior de si. Qualquer que seja a cultura, aliás: isto pode ser chamado de KRISHNA, de CRISTO, de
MARIA, não importa, ou de Luz, simplesmente.

 

Mas, em nenhum caso, esta dilatação do Coração não vai se traduzir por qualquer reivindicação, qualquer
apropriação, qualquer medo. Então, o Fogo do Coração se traduz por, de alguma forma, uma consumação do

ego. Traduzindo-se por cada vez mais Alegria. E, sobretudo esta desfragmentação, não se situando na
capacidade para os poderes espirituais (a ver o outro, no astral, a manipular o astral, a ver o astral), mas

antes, em um sentimento de Completitude Interior.
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Onde não pode existir nenhum espaço, para qualquer projeção. Nem no espaço do sonho, nem no espaço do
que quer que seja outro que o Si. Isto é válido, quando esta etapa é realizada aqui mesmo, nesta Dimensão

onde vocês estão ainda.
Onde, naquele momento, a alma e o Espírito são diretamente voltados para a Luz, e se tornam cada vez menos

identificados a este corpo, a suas funções. Isto vai até a manifestar períodos, mais ou menos longos (que
foram comuns, aliás, a todos estes seres, que viveram isto), a manifestar este Samadhi extremo.

Onde há, totalmente, uma extração da personalidade.
Onde o ser pode permanecer, assim, sem comer, sem se mexer, sem nada fazer, simplesmente estando na

Vibração da Luz. Sem qualquer reivindicação, na Humildade e Simplicidade a mais total. E isto pode durar, para
alguns seres, meses, até anos.

É claro, isto é profundamente diferente do ego agitado pelo fogo, que vai reivindicar que vai querer a todo
preço mostrar que ele é a Luz. Enquanto que aquele que está na Luz não tem estritamente nenhuma

necessidade de mostrar, porque ele é isto. Toda a diferença vai, portanto, se situar neste nível.

Então, é claro, nas fases que existem, agora sobre esta Terra, a partir das intervenções deste ano de
METATRON, muitos seres puderam ser tomados, de maneira temporária, por esta ilusão de luz, onde a energia

recuou do ego rumo ao terceiro olho, e não se instala no Coração. É claro, os poderes são extremamente
sedutores, porque naquele nível, existem mecanismos muito precisos, permitindo ter todo poder e toda

ascendência. 

Aliás, eu creio que no ocidente, vocês chamam isto: o sedutor, o usurpador, aquele que falsifica e que dá a
ilusão da Luz, para aquele que não está ainda no Coração. Que este que está a sua frente, aquele que está a

sua frente, representa uma luz. 

De fato, a Luz, como vocês sabem, e, sobretudo no Fogo do Coração, não pode estritamente nada reivindicar.
Porque a reivindicação mesma, do que quer que seja, na Ilusão (porque a pessoa, naquele momento, é

extraída da Ilusão), faz instantaneamente recair na Ilusão e na reivindicação do ego, ou da necessidade de
reconhecimento do ego, que é frequentemente a causa deste fogo do ego.

Desde o instante em que o ego é Pacificado, desde o instante em que o Fogo do Coração se manifesta de
maneira mais intensa, o ego vai tomar menos proeminência. Ele vai poder menos intervir, ele vai poder menos

se manifestar, ele vai poder menos reivindicar. E naquele momento, mais o Coração eleva sua própria
Vibração, mais os poderes se distanciam, menos há capacidade real de compreender, mesmo, os jogos de

uns e outros no astral, porque a Visão se torna então, totalmente, o que é chamada a Visão Etérica ou a Visão
do Coração. Que é uma Visão, que não tem mais nada a ver com os jogos do ego, os jogos de sedução, e os

jogos de papel, podendo existir na Ilusão.

Então, existe uma diferença fundamental. É claro, aquele que está no fogo do ego não quererá jamais ver. Ele
estará totalmente tomado em suas próprias emoções, em suas próprias exaltações, em sua própria Ilusão do

terceiro olho. E não poderá, em nenhum momento, se perceber ele mesmo de outra forma que não no Fogo do
Coração, ai está o paradoxo. Ele vai declamar reclamar, manifestar (num sentido ou em outro, que não é

aquele do Coração), enquanto que o Coração vai-se fazer uma doçura. O Coração é um Fogo devorador, mas
que devora a Ilusão, da vida na Ilusão, vida na Ilusão matricial, na Maya.

Assim, o Fogo do Coração confere a doçura. Confere não a indiferença, mas o verdadeiro Desapego, de todos
os problemas deste mundo. Não há qualquer reivindicação, do que quer que seja ao nível do Espírito. O

Espírito não reivindica absolutamente nada, como lugar, como papel, como função neste mundo. O Espírito
não tem necessidade senão de ser ele mesmo, inundado em si mesmo, de alguma forma, quer dizer na

Beatitude, e no que é chamado o Si.
  

É claro, todos os seres que viveram este estado foram às vezes chamados a descer, eu diria um nível. Para
poder testemunhar, para poder escrever. SRI AUROBINDO foi um destes. Outros se isolaram. Outros, ainda,
tomaram certa forma de recuo com toda forma de espiritualidade, para se encontrar em sua Verdade. Onde
não existe possibilidade, de (como vocês dizem) se enganar, ou de enganar quem quer que seja. Isto pode

dar, efetivamente, a percepção, do exterior, de alguém totalmente inacessível, totalmente impermeável. E se é,
efetivamente, às emoções. O que não é uma indiferença, mas antes, a verdadeira Vibração do Coração.

Onde simplesmente, a própria Presença de ser é suficiente para emanar esta Luz, sem nada querer, sem nada
reivindicar. Simplesmente o fato de estar neste estado, e somente neste estado. O que explicou, por exemplo,
na minha vida que foram obrigados, em certos momentos, mesmo a me fazer comer, quando, contudo, julgava-

se que eu tinha necessidade de comer ou de beber.

Mas, a Luz da Unidade nutre. O Espírito nutre. O Espírito, quando ele está integrado, nutre a alma e o Espírito,
mas não pode ser possuído, nem pelo corpo, nem pela alma. O Espírito permanece Espírito. Ele permanece

Espírito de Unidade.

Manifestação da Unidade, da Humildade, da Simplicidade. Onde não existe, ainda uma vez, nenhuma vontade,
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nenhum medo. Simplesmente um estado de ser que se imerge e se funde, de alguma forma, no Atman, ou
Paratman, quer dizer no Todo, no Si e na Consciência Revelada a ela mesma, que compreende que esta

Consciência não é senão Uma com todas as Consciências, presentes aqui como em outros lugares. Mesmo
que ela saiba pertinentemente, e ela veja pertinentemente, que as outras Consciências não têm Consciência

delas mesmas, no mesmo estado que ela. Contudo, não existe, e eu ínsito nisto, qualquer reivindicação do que
quer que seja do Espírito.

O Espírito É, por definição, e não tem necessidade de reivindicar absolutamente nenhum lugar, nenhum papel,
nenhuma função. Se não for de se deixar levar pela Luz, após a ela estar Abandonado, e após nela estar, de

alguma forma, inundado.

Há, portanto, realmente, uma perda da personalidade, uma dissolução da personalidade, na individualidade, ou
no Si, no Atman. Bem além do corpo búdico, bem além do corpo do ego. Naquele momento, a alma é

totalmente imersa nesta Vibração, neste Fogo. E se manifesta, nela como em torno dela, uma Alegria que eu
qualificaria de irreprimível. E de insuperável, quer dizer que não é possível, de manifestar outra coisa, que esta

Alegria, esta Paz, esta Humildade e esta Simplicidade, que é o sinal característico dos Corações abertos,
como podem ser ilustradas tão bem por algumas de minhas Irmãs, jovens como mais velhas, durante suas

vidas. Se tomarmos, por exemplo, Hildegarda (ndr: HILDEGARDA DE BINGEN), ela jamais reivindicou o que
quer que seja. O que quer que ela tenha recebido tudo foi recebido, transcrito e escrito. Mas jamais, isto não

pôde servir a ela, durante a sua vida, para reivindicar qualquer lugar.

Assim, mesmo Teresa (ndr: Teresa de Lisieux), quando ela dizia durante sua vida que ela queria o menor lugar,
ela se fazia a menor possível. Porque seu Espírito tinha percebido que esta era a única maneira, nesta Via de

Pequenez, como ela dizia, de aceder à Totalidade.

É preciso compreender o fogo do ego e o Fogo do Coração, nos mecanismos da Consciência, como um
princípio de vasos comunicantes. Não se pode ter, e não podem existir, os dois ao mesmo tempo. Quando um

se enche, o outro se esvazia. E quando o outro se esvazia, um se enche. E a diferença é flagrante, mesmo
para um observador (que poderia, contudo, se fazer enganar pela sedução e pelos poderes, manifestados

pelo fogo do ego), e não pode em nenhum caso fazer ilusão, por um tempo longo.

E a diferença, aliás, é que o fogo do ego consome, literalmente, a alma e o corpo. E não pode se manifestar
senão por um tempo relativamente curto. Onde, naquele momento, o delírio vai tomar o lugar, para levar o ser a
viver estados de confusão cada vez maiores. O Fogo do Coração, quanto a ele, vai se traduzir por um estado

permanente de Paz, bem diferente da exaltação ou da retração do fogo do ego.

Esta Paz, esta Alegria, pode, como eu disse, durar e durar por tempos extremamente longos, sem que
qualquer alteração sobrevenha, tanto no nível do corpo, quanto da alma. Porque o Espírito tomou, totalmente,

posse.

Vocês têm Consciências que se encarnaram, ou que tomaram um corpo, sobre este mundo (sobretudo no
século passado, e na sua parte final). Os Melquizedeques provaram, para a maior parte deles, e outros seres
que encarnaram, totalmente, este Fogo do Espírito ou este Fogo do Coração, onde nenhum fogo do ego pode

interferir.

Então, é claro, o que vos disse, por exemplo, um Melquisedeque como Mestre PHILIPPE DE LYON, ou
algumas de minhas Irmãs, é absolutamente fundamental no que se revela na hora atual. Porque o que se revela
é um Fogo. E este Fogo, como todo fogo, tem tendência a se expandir. Mas o fato de se expandir no conjunto
das estruturas e a partir, realmente, do que são chamados os chacras de Enraizamento da alma e do Espírito,

não é a mesma coisa que se revelar a partir do plexo solar.

É claro, num caso houve Abandono à Luz. No outro, houve apropriação na Luz, mas absolutamente não
Abandono. Mesmo que a ilusão possa, num primeiro tempo, aparecer como sedutora. Lembrem-se que o

Fogo do Coração não tem nada a reivindicar. Vocês precisam ser, ao contrário, o menor possível, nesta Ilusão,
nesta Dualidade, para se tornar cada vez maior na Luz. E naquele momento, se tornar Ancoradores da Luz, os

Emanadores da Luz, e não os emanadores do ego.

Então, é claro, este período é um período crucial, como vocês sabem, nesta revelação da Luz. Levando
aqueles que estão no caminho, e que já viverão uma das Coroas Radiantes, a manifestar, totalmente, um ou

outro destes fogos.

É claro, eu não falo absolutamente daqueles que não viveram ainda, nem o fogo da Coroa Radiante da cabeça,
nem a Coroa Radiante do Coração, nem o Sacro. Mas será preciso reter que este Fogo, esta Luz Vibral que se

revela, este Espírito, deverá necessariamente penetrar todos os corpos, todos os seres humanos.

Então, é claro, se nem a cabeça estiver permeável, se nem o Coração estiver permeável, naquele momento, a
Luz irá penetrar diretamente em um dos centros mais abertos.



Os seres de poder, cujo segundo chacra é predominante (através do seu papel, no poder sobre os outros,
como através da sexualidade, ou da necessidade de tomar ascendência sobre alguém, quer seja um

indivíduo ou um país na sua totalidade), estes seres vão ser confrontados excessivamente com esta noção
de poder, resultando, aí também, em uma megalomania total, e em uma ilusão total do que é a Luz.

É neste sentido que os conjuntos de preparações, que eu espero vocês viveram, através deste canal (o que foi
entregue, o que nós entregamos, ou a sua maneira), lhes permitirá, em vocês, ser sábios. E manifestar esta
sabedoria, indispensável para viver em totalidade o Fogo do Coração, a Humildade, a Simplicidade, os quatro

Pilares.

HIC e NUNC, quer dizer, sistematicamente, colocá-los no Instante Presente. Recusar tudo o que pode vir do
passado. Recusar tudo o que pode vir do futuro, mesmo nas visões que ocorrerem de alguma coisa se

passando em seu futuro. É, efetivamente, muito sedutor, vivendo o Fogo do Coração, ter visões, ter projeções
no passado ou no futuro, mesmo sem se identificar de maneira formal. Mas, se vocês aceitam estas visões, se

vocês aceitam estas projeções, naquele momento, o Fogo do Coração tombará em parte no fogo do ego.

Então, cabe é a vocês manter este Fogo do Coração, exercitando sua Consciência nesta vigilância. Permitindo
evitar os excessos, em um sentido como no outro. Permitindo-se centrar, em permanência, no Coração. Pelas
diferentes técnicas que lhes foram dadas, pela respiração, pela ativação das Sendas. Pela observação mesmo
de sua Consciência, porque tanto no fogo do ego como no Fogo do Coração, nos primeiros momentos, existe

uma capacidade, mesmo estando em si, se distanciar ligeiramente do si para se ver agir.

É nestes momentos que será preciso estar em uma forma de Atenção, de Intenção, de Ética, de Integridade.
Permitindo-lhes, o máximo possível, estar neste Presente. Pois não é senão no Presente que se pode difundir,

ao máximo, a Luz em vocês. E o Coração em vocês. E o Estado de Ser em vocês.

É nesta condição que vocês vão poder, pouco a pouco, imergir, literalmente, neste estado de Consciência
de Turiya. Até extraí-los, totalmente, de tudo o que fazia a consciência separada. E quanto mais vocês viverem
isto, mais isto irá lhes parecer fácil. Mais irá se tornar fácil alinhar-se no Instante Presente. Mais irá se tornar fácil

não mais desempenhar qualquer papel, mas ser simplesmente o Si. Na Alegria do Ser.

Em um estado de Samadhi cada vez mais profundo, e cada vez mais Alegre. Distanciando-vos de todos os
jogos podendo existir na Dualidade. Todos os jogos de possessão, todos os jogos os isolando, de alguma

forma, no ego, e na certeza de ter chegado a alguma parte, pela Luz. Mas não pode existir realização do estado
KI-RIS-TI senão pelo Fogo do Coração, total, e totalmente instalado no peito. Permitindo-lhes viver a

Humildade, a Simplicidade. A tomada de distância com relação à personalidade, que não é como lhes foi dito,
uma despersonalização, ou uma perda de individualidade. Mas, ao contrário, um reforço do Espírito, este

Espírito que não está mais separado de qualquer outro Espírito.
 

Então, como um Espírito que se torna Espírito, poderia manifestar qualquer aversão, por outro Espírito ou
qualquer alma? Como este Espírito, que se tornou totalmente Luz, poderia ver outra coisa, e perceber outra

coisa que a Luz, além dos véus da Ilusão? Como poderia ele ver outra Ilusão, senão uma Ilusão que não tem
qualquer substância para ele, que vive nesta Consciência do Coração?

A Unidade não é uma reivindicação. É um estado de ser. É um estado de Alegria, é um estado de Fogo do
Coração. Traduzindo-se por um sentimento de imensidão, onde não há mais barreira, efetivamente. Não é

questão de dissociar o que quer que seja deste estado. Mas antes de não mais interferir, de maneira alguma, e
cada vez menos frequentemente, na Dualidade.

É a este preço que se realiza a passagem, em totalidade, da lagarta à borboleta, expressão cara ao nosso
Comandante (ndr: O. M. AÏVANHOV), seu Comandante também. É a isto, que vocês irão ser conduzidos a

observar, em vocês, como ao redor de vocês, para cada um.

Vocês irão observar, efetivamente, os dois fogos. O fogo do ego, o Fogo do Coração. Enquanto a revelação
da Luz não for total, e enquanto o ser não tenha se unido ao Sol. Como foi escrito nos textos antigos da Índia,

aquele que realiza a Unidade, é aquele que está no Coração, e que viveu no Sol. Ele realmente tocou o Sol, ele
realmente se fundiu no CRISTO, se vocês preferem. Ele realmente acolheu a Luz Branca, em totalidade. E na

Luz Branca, não pode existir qualquer Sombra, qualquer jogo de Sombra e de Luz, tal como é percebido na
Dualidade.

 

Este estado é suficiente a si mesmo, e não tem, portanto absolutamente nada a reivindicar para si, para a
personalidade, nesta vida que é vivida neste momento.

Então, lembrem-se, também, que o período que se abre agora, é uma período extremamente curto, com
relação à duração de uma vida humana normal. E que, o que eu pude viver, quando eu estive no corpo de MA

ANANDA MOYI, quando eu fui aquela, eu vivi durante anos. O tempo, eu diria, passado em Samadhi, deve ser
igualmente importante, senão mais que o tempo passado a estar no corpo do ego, a servir e a falar. Hoje, isto

vai se sobre imprimir, de alguma maneira, em um tempo extremamente curto. Porque isto se refere, como
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vocês sabem, a menos de um ano, alguns meses.
  

Portanto, cabe a vocês serem vigilantes. Porque a personalidade estará sempre aí, enquanto vocês estiverem
ainda sobre este mundo. Mas cabe a vocês, em Consciência, e ser Consciente, que convém saber o que

vocês querem alimentar: continuar a viver o Espírito e alimentar o Espírito, para tornar-se nele totalmente. Ou
então desviar a energia do Fogo do Espírito, do Fogo do Coração, rumo ao fogo do ego (ou o fogo da alma, o

que é a mesma coisa), a fim de manifestar qualquer necessidade exterior, do ego a ele mesmo.

É neste sentido, que será necessário serem lúcidos. E ter o olhar preciso, sobre vocês mesmos.  Mas
também, sobre tudo o que vai os cercar, porque vocês imaginem que o Fogo que desce é estritamente o

mesmo para todo o mundo. Que é simplesmente o impacto, que será diferente segundo cada um. O impacto
poderá fazer-se pela cabeça, e se revelar, então.

Esta revelação, vocês sabem, se fazendo, seja ao nível do chacra do Coração, da Coroa do Coração. Seja ao
nível dos pontos chamados AL e UNIDADE (lá onde eu estou colocada também, é claro). Ou então chacras de
Enraizamento da alma e do Espírito, que permitirão, então, uma revelação harmoniosa da Luz, no Espírito, para

viver em totalidade a Unidade, e não mais viver, nem o medo, nem o inverso do medo que é o fogo do ego.

É claro, não é questão de se julgar, não mais, a si mesmo, no fogo do ego. Mas simplesmente, simplesmente,
tentar, nos primeiros momentos que vocês viverem isto, ter Consciência, e a confiança, para poder Abandonar-

se ainda mais à Luz.

É através desta possibilidade, que foi chamada a tomada de distância com relação a si mesmo, que tudo vai se
jogar. Porque a um momento dado (que talvez já chegasse para alguns), vocês vão poder jogar um papel,
que é aquele de sua vida. E vocês irão se perceber, que vocês não são este papel, que vocês não são esta
pessoa (que tem tal idade, que está em tal corpo), mas que vocês são mais que isto. E é neste momento

preciso, qualquer que seja a intensidade que vocês viverem, que será preciso, naquele momento, decidir o que
vocês querem alimentar: o Fogo do Espírito ou o fogo do ego.

 

O Fogo do Espírito é o Fogo da Unidade, quer dizer que não pode existir reivindicação na Dualidade. A
Unidade não tem o que fazer com a Dualidade. A Unidade, eu diria, não tem o que fazer com este mundo.

Porque, quando a Consciência está em Unidade, ela sabe, pertinentemente, e em totalidade, porque ela o vive
que este mundo é totalmente uma Ilusão e uma projeção. Totalmente. Não há, portanto reivindicação, jogo de
poder, jogo de possessão, nem nada a mostrar no exterior. Há apenas a se mostrar a si mesmo, em Espírito.
Isto é profundamente diferente. E desta atitude, ou não, que existirá naquele momento, vocês demonstrarão  a

sua capacidade, a manifestar o fogo do ego ou o Fogo do Coração.
 

O objetivo lembrem-se, ainda uma vez sem nenhum julgamento, mas simplesmente observando, vai ser o de
determinar, pela sua vivência, nestes tempos, se vocês irão para o Espírito, ou se vocês irão para a alma. É de
toda maneira uma Liberação da privação da Luz. Mas vocês irão se tornar o que vocês tiverem Criado, durante
este período último deste tempo, em que vocês se tornam, como lhes foi dito, Cocriadores da sua realidade. E

da sua Verdade.

Se a sua Verdade estiver na alma, então vocês irão Criar uma alma, de novo, e um corpo. Se a sua Verdade
estiver no Espírito, então vocês irão se tornar, totalmente, o Espírito, e serão Liberados de toda noção de

carbono.

Ainda uma vez, não há um caminho que seja melhor que outro, pois os dois pertencem à experiência, à
experimentação. Mas estejam bem lúcidos, de com o que vocês se comprometem nesta Liberação. Seja o

fogo do ego, seja o fogo do espírito, seja a humildade e a simplicidade, os conduzindo ao Abandono total, para
viver isto, seja vocês decidirem outra coisa. Mas lá também, será preciso, de toda maneira, tomar Consciência,

nestes tempos reduzidos.

Então, é muito fácil tomar Consciência, quando há o Fogo do Coração, porque vocês o sabem. É muito difícil,
quando há o fogo do ego, ou o fogo da retração do ego, que, aí, leva antes a situações de sofrimento, de

cólera, de Ilusão. Que pode, num primeiro tempo, fazer crer pela exaltação, ao Fogo da Unidade e do Coração.
Mas isto não pode durar.

Então, em vez de viver formas de desgastes particulares (onde a Luz é um Fogo, como vocês sabem que
queima o ego, e que queima também a alma), é preciso ser bem vigilante. Sem fazer disso uma obsessão,

mas de ver bem, para vocês como ao redor de vocês, o que se passa. Nas interações entre os seres, nas
interações com vocês mesmos, e nos diferentes estágios de vocês mesmos.

Lembrem-se, também, de que quando o Fogo do Coração estiver aí, vocês estão nesta Alegria. Onde tudo é
pleno, onde nada pode ser vazio, onde não pode existir qualquer falta. Onde não pode existir, ainda uma vez,

nenhuma projeção, do que quer que seja.
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Lembrem-se de que vocês tem meios, também, de dirigir a sua Consciência. Simplesmente, recusando tudo o
que é projeção. Recusando tudo o que vai ser de visões, que não são a Visão do Coração ou a Visão Etérica.

Toda projeção no astral, toda projeção na emoção. Simplesmente estando consciente disto, vocês se
aproximarão, cada vez mais, de sua Humildade, de sua Simplicidade, e portanto da vivência, totalmente, do

Fogo do Coração e sua Unidade.

Eis os elementos que, pela minha Vibração AL, foi-me pedido lhes transmitir. Se, com relação a isto que eu
acabei de exprimir, e com relação a isto somente, meus Irmãos e Irmãs, vocês tem questões, interrogações ou

dúvidas, então eu tentarei responder da melhor maneira que eu puder.

***

 
Questão: Quando uma pessoa está no fogo do ego, a priori, ela não tem consciência

disso. O que é possível fazer neste caso?

Do exterior, absolutamente nada. Porque aquele que quiser se opuser, recairá, ele também, mesmo que ele
estivesse na Unidade antes, na Dualidade. E, então reforçará o fogo do ego. Pois o fogo do ego não quer,

sobretudo se apagar. Ele apagará por si mesmo, quando ele for inteiramente consumido, no nível do corpo ou
da alma. Isto significa, que em geral, o metabolismo do fogo do ego, volvendo em superaquecimento, isto vai
induzir certo número de perturbações fisiológicas podendo, lá também, infelizmente, ser interpretadas como

uma Unidade. Como a impossibilidade de dormir, a impossibilidade de comer, uma temperatura de corpo
extrema. Uma agitação, terminando por uma exaustão, e mais frequentemente, pelo que é chamado um delírio.

Vocês observarão, cada vez mais, este mecanismo em trabalho, no período que vocês vão viver.
Compreendam que não é a Luz que quer isto. Da mesma maneira que o que vocês observam, hoje, como
reação à efusão da Luz Branca (quer seja através dos vulcões, quer seja através dos ventos, quer seja

através dos sismos, ou dos organismos sociais, ou dos países), não é senão o resultado da incompreensão
da Luz.

Não é a Luz que faz isto, mas antes os seres humanos, ou a Terra que se Libera. A Luz não será jamais
responsável por tudo isto. A única maneira, vocês que estão Despertos, aqui como noutro lugar, é permanecer

nesta Humildade, nesta Simplicidade, nesta vontade (não uma vontade, mas esta noção de Atenção, de
vigilância), a não os deixar levar, por um passado ou por um futuro, qualquer que seja. Mas de centrá-los, cada

vez mais, em HIC e NUNC. Mas isto será grandemente ajudado pela ativação das Trilhas da Luz Vibral, no nível
do Sacro.

Mas, enquanto a efusão da Luz branca, e a revelação pelos pontos AL e UNIDADE não forem total, há
efetivamente um risco de atrito, um risco de entusiasmo. Mas tudo depende, ainda uma vez, da qualidade ou da
quantidade de ego, que é encontrada naquele momento. Há testemunhos, é claro. Os testemunhos são estes
que eu disse: este calor do corpo que não é agradável, o fato de não mais comer, de estar excitado, de ficar
em cólera, de não encontrar a Paz, de não poder ficar tranquilo (em todo o sentido do termo), é um sinal que

deve alarmar sobre o fogo do ego.

Entretanto, assegurem-se, quando mais vocês se Abandonarem à Luz, e quanto mais vocês a deixarem agir
pela sua Inteligência, menos vocês serão submetidos ao fogo do ego. O fogo do ego é justamente aquele que
recusa, na sua consciência, deixar agir a Luz. Se vocês deixarem agir a Luz, totalmente, não há qualquer razão

para que esse fogo do ego possa nascer, ou aparecer.

***

Questão: Ele é reversível?

Enquanto existir uma lucidez, sim. Enquanto existir uma possibilidade de Abandono à Luz em totalidade, há,
efetivamente, uma reversibilidade. De toda maneira, lembrem-se que, qualquer que seja o fogo que anima um

ser (quer seja o fogo do poder, o fogo do ego ou o Fogo do Coração), de toda maneira, estes três fogos
acarretarão a Liberação. Mas não de todo o mesmo tipo de Liberação.

***

Questão: Esta revelação do Fogo irá se estender até o final desta dimensão?

Sim. Ele irá crescendo e crescendo. Ele é articulado às manifestações da Terra. O Fogo da Terra e o Fogo do
Éter, o Fogo do Céu, são as ilustrações, em seu corpo. Porque o que vocês observam no exterior, é

exatamente o que acontece no seu Interior.
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***

Questão: Quando o ego se agarrar sempre, ao fato de estar separado da FONTE, como
ultrapassar isto sem combater?

O combate reforçará a separação, sem exceção. Pois o combate, a reação, mantém a Dualidade. O problema
não é saber como, porque a única maneira é viver o Abandono. E o Abandono é verdadeiramente esta

Crucificação que vocês têm que viver. Esta passagem desta terceira Porta é aí, onde vocês Abandonam
totalmente. Todo papel, toda função. Tudo o que não é o Espírito. A fim de realizar o Espírito, aqui.

***

Questão: Quando as manifestações do Fogo do Coração acarretam dores, pode ser
difícil permanecer concentrado sobre o Fogo do Coração. Como fazer neste caso?

Minha Irmã, eu te responderei que, no Fogo do Coração, toda dor não te pertence. E ela não pode, em nenhum
caso, ser um obstáculo. Ela é percebida como uma dor, sentida como uma dor. Mas a Consciência está além

desta dor, no Fogo do Coração. É muito conhecido que o ser humano, quando ele vive uma dor extremamente
forte (como sobre um campo de batalha), a um momento em que a dor vai se tornar intolerável, muitos seres
humanos descrevem, naquele momento, que eles não são mais esta dor, que eles não são mais este corpo.

Existe, de alguma forma, uma sideração dos sinais, ligada a uma situação de urgência. Este processo é,
exatamente, o mesmo que é vivido quando há o Fogo do Coração. Da mesma maneira que vocês não são este

corpo (eu não vejo, não sendo este corpo) vocês não podem de forma alguma ser o sofrimento, que se
manifesta neste corpo, porque vocês não são a Consciência deste corpo.

O que é vivido em situações de urgência, em casos, portanto particulares, se encontra, da mesma maneira, no
estado de Consciência Turiya, ou na Unidade. Naquele momento, o corpo é totalmente insensível. A dor,
mesmo que ela seja percebida vagamente, de alguma parte, na Consciência, não pode absolutamente ser
marcante e tomar a frente da cena. Assim, portanto, se existe neste corpo, no estabelecimento do Fogo do

Coração, dores, isto corresponde às últimas Sombras que se eliminam pela influencia da Luz. Mas o que quer
seja, aí também, é preciso não mais se identificar com a dor. Não é negando uma dor, que ela vai desaparecer

isto vocês sabem todos. Mas é se tornando esta Consciência Unitária que a dor não pode mais os afetar, ao
nível da Consciência ela mesma. Os centros da dor, naquele momento, se tornam inoperantes.

***

Questão: Não há um paradoxo entre o fato de não mais se identificar ao corpo, e as
manifestações corporais que há nos Samadhi, como o fato de não mais comer?

No Samadhi, há efetivamente a possibilidade absoluta de não mais nada ingerir. No fogo do ego, há também,
por consumição, o fato de não mais comer. Mas o resultado não é de todo o mesmo.

***

Questão: a Consciência não está, portanto, centrada no mesmo lugar?

Não. A consciência do ego está centrada no ego.
A Consciência da Unidade, além do Fogo do Coração, não está justamente centrada, em lugar nenhum. Ela é

onipresente em todo lugar. O que é uma diferença fundamental, aí também.
Aquele que vive a Unidade, é tanto a árvore, quanto a criança que acaba de nascer do outro lado da terra,

quanto o Sol, quanto todo o resto. Isto não é uma invenção particular da imaginação, ou um pensamento, ou um
conceito, mas é a estrita Verdade.

***

Questão: Qual é a atitude mais correta frente a pessoas que estão no ego?

Permanecer no Coração. Pois, aquele que permanece no Coração, e que fosse confrontado com um ego, em
nome de que iria interferir ele com uma Ilusão? Porque ele, justamente, saiu da Ilusão. Lembrem-se do que foi

dito por vários interventores: a consciência do ego está localizada, em um espaço, em um lugar, que é este



corpo, nesta vida. A Consciência do Espírito não está em lugar nenhum, e em todo lugar.

***

Questão: É então impossível se deslocar? Seria isso, de alguma forma, uma posição
em que o corpo está estacionário?

Em que situação? O que é que se move? Se o corpo está estacionário, a Consciência podendo estar em todo
lugar, ela está neste corpo, como no Sol, como num outro corpo. Ela está justamente em deslocamento total,
porque ela não está mais localizada. Eu os lembro que é a isto, que vocês são chamados. Que é exatamente
isto, que vai se passar através do Fogo do Espírito que se derrama. Quando lhes é dito que vocês saem da

limitação, da compartimentalização, isto não é uma invenção da imaginação, ou um discurso. Captem bem que
isso é a estrita Verdade, da Consciência.

***

Questão: Você poderia desenvolver sobre o fogo do ego negativo, um termo que teria
sido utilizado?

O ego negativo corresponde à outra especificidade do fogo do ego que, diante deste Fogo, e diante da Luz, se
retrai. O medo, neste momento, se torna enorme.

Há um estresse, uma tensão, porque o ego tem medo de morrer. Então aí, bem evidentemente, não é questão
que este ego se aproprie do Fogo. Porque mesmo isto, isto lhe dá medo. Assim, portanto, vai se manifestar

um ego negativo.

Este ego negativo vai dizer: eu não sou digno, eu sou indigno, este não é o momento. O medo, a angústia, vai
então se manifestar. É a situação exatamente inversa da exaltação. Mas é também o que se pode ser chamado

um fogo do ego negativo.

Este fogo não é mais voltado para o exterior, mas para o interior, do ego ele mesmo. E vai roer de alguma
forma, e vai consumir, de uma maneira menos evidente, que um ego no fogo do ego clássico. Mas vai levar a

uma negação, mesmo, e não a uma Transcendência. Uma negação da Luz, um medo da Luz. E um fechamento
no medo, e na retração.

Há então, naquele momento, uma consumação também, mas ela se faz do interior, quer dizer pelo corpo. E não
mais pelo ego ele mesmo, ou pela alma, quer dizer pelas manifestações de comportamento, das emoções, de

excessos do mental, mas por uma consumação interior ao nível do corpo, que vai roer de alguma maneira, o
fígado, o baço. O ser se rói do interior, ele mesmo. É, portanto uma consumação interior. Neste caso, há o

medo do Ser. Enquanto que no outro caso, a consumação exterior, há o medo de não ser. Tudo se resume a
um medo.

***

Nós não temos mais questões, nós lhe agradecemos.

***

Meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, todo o meu Amor é ofertado. Vão em Paz, pois o que vem é
uma grande Alegria, mesmo que pelo instante, para alguns dentre vocês, o mental esteja paralisado por este

Desconhecido, onde a emoção pode tomar o passo.

Lembrem-se de que definitivamente, há apenas que deixar a Inteligência da Luz se revelar, não querer interferir,
de uma maneira como de outra.

E se vocês fizerem isto, se vocês aceitarem isto, tudo irá para o melhor, e o Espírito irá se revelar em toda a
sua majestade. É a partir do instante em que a personalidade quer tomar a cargo (suas próprias emoções, seu

próprio destino), que as coisas viram em geral muito más.

Esqueçam as leis deste mundo, esqueçam as leis da predação, esqueçam as leis da competição, esqueçam
os medos.



O que está chegando é Amor, totalmente.

Então, o que temer? O medo virá sempre do ego, do mental e da emoção. Jamais do Espírito.

Com todo o meu Amor.

Até um próximo dia.

************
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 Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs, que a Luz e o Amor estejam em vocês.
Eu vou tentar explicar, esta noite, os mecanismos que se desenrolam quando a alma se volta para o Espírito.

Uma série de elementos foram-lhes comunicados, desde algumas semanas, referentes à alma em
manifestação na personalidade, a alma em seus diferentes Impulsos e manifestações.

Como Estrela que porta a Vibração de AL, e então, do que é chamado de Porta da alma, é-me possível
exprimir, de maneira simples, e através do que eu vivenciei em minha última vida, as diferenças que podem se

manifestar, e, sobretudo, existir, a partir do momento em que a alma descobre o Espírito.

***

De fato, viver na alma, encarnada, não é viver no Espírito.
A alma possui leis, princípios, assim como a personalidade possui leis, princípios, manifestações.

As leis da alma não são as Leis do Espírito.
Hoje, nesta época em que vocês estão encarnados, o desdobramento do Espírito realiza, para o conjunto da

humanidade, Desperta à alma ou não Desperta à alma, uma mudança.
Essa mudança é de natureza coletiva.

Não é o mesmo para todos, porque ela depende, é claro, da maneira como a alma se volta e serve a
personalidade, ou então se desvia (retorna, se vocês preferem) e fica no serviço do Espírito.

São, aliás, essas manifestações que foram melhores descritas, porque elas foram vivenciadas em muitos
países, por várias almas.

Tendo expressado, vocês podem imaginar, certo número de fatores comuns, porque além da cultura, da
personalidade, além da vida da personalidade, a vida da alma corresponde a Planos que são perfeitamente

sobrepostos e que podem ser divididos de novo, em todos os países desta Terra.

***

A descoberta da alma pode se ver de diferentes maneiras.
Ela pode se exprimir, também, em uma descoberta da poesia, da inspiração, da criatividade.

A alma está ligada então, de algum modo a manifestações e a desdobramentos da beleza, da sensibilidade.
E depois também, em mecanismos mais sutis que aqueles da personalidade, onde a vida da alma, quando ela

se revela, vai manifestar uma série de elementos, mesmo na personalidade.
O que vai orientar, naturalmente, a personalidade a seguir os Impulsos da alma.

Esses Impulsos da alma são sempre voltados para o aperfeiçoamento da personalidade: para a compreensão,
a adesão e a manifestação de algumas coisas, em relação com o que é chamado de ‘espiritualidade’.

A alma vai se comover.
Ela vai ter necessidade de seguir, ou um modelo, ou uma religião, ou uma filosofia.
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Ela vai Impulsionar para a necessidade de saber, a necessidade de conhecer os mecanismos mais sutis e
invisíveis, que diferem da personalidade comum.

A alma tem necessidade, de alguma forma, de se conhecer.
Da mesma maneira que uma criança tem necessidade de se encontrar, de saber que ela está, em sua vida, de

compreender como seu corpo funciona.

***

Quando a alma se revela em meio à personalidade, ela vai induzir certo número de mecanismos, de
mecanismos de ‘mudança’.

E, sobretudo, a personalidade vai se transformar sob a influência da alma.
A alma vai poder experimentar tudo o que é agradável, tudo o que é aspiração para alguma coisa mais leve.

Esta alma, como eu dizia, possui regras próprias, seu próprio modo de manifestação e de vida.
Os mecanismos da alma destinam-se, sobretudo, para encontrar-se a si mesma, através da observação do que

é criado, ou do que é servido, no sentido do serviço.
A alma, quando ela se descobre, faz compreender que a vida não se limita somente a esse corpo, a este

nascimento, a esta morte, mas está inscrita em um princípio denominado Reencarnação.
A alma se descobre, de alguma maneira, persistente, e diferente, no entanto, a cada vida, mas em uma
ressonância que pode ser comum através de uma sequência lógica de encarnações, de reencarnações.

Onde a alma vai exprimir, e manifestar, essa necessidade de experimentar, essa necessidade de ver (em
todos os sentidos do termo), de confrontar-se a ela mesma e também, de interferir com outras almas.
Na realidade, as almas que se encontram e se reencontram, muitas vezes tiveram destinos comuns ou

caminhos que são cruzados.
Então, surgem lembranças de almas, de atrações, que não se explicam sempre por um aspecto físico ou por

um aspecto intelectual, mas que, efetivamente, vêm da própria alma.

***

Quando a alma se descobre em meio à personalidade, a personalidade muda, naturalmente.
A Vontade de Bem, a vontade de serviço, a vontade de fazer o bem, aparece.

Ela se desenvolve, é claro, progressivamente, de vida em vida.
A vida da alma vai então, de algum modo, realmente, aprimorar a personalidade.

Vai permitir-lhe limitar algumas angústias, alguns elementos que, na personalidade que não conhece a alma,
são a agonia da morte, a agonia de desaparecer, todo um conjunto de medos.

Que foram, aliás, chamados de ‘medos fundamentais’, porque eles estão inscritos em todas as almas.
Esses medos são como domesticados quando a alma é descoberta.

Quando a alma é descoberta, ela vive também, em meio à personalidade, mecanismos particulares.
Percepções novas, sensações novas, aberturas novas.

Uma sensibilidade, ainda uma vez, à beleza, mas também à vibração, mas à vibração da energia de outras
almas.

A vibração de lugares, a energia de lugares.
Uma sensibilidade particular às belezas históricas, à história com um grande H, também.

A alma, descobrindo-se, experimenta fundamentalmente a necessidade de fazer sempre melhor.
Existe então uma polaridade para o Bem, que se exprime naturalmente quando a alma se descobre.

A alma tem necessidade, de alguma maneira, de se conhecer ela mesma.
Ela vai, então, recorrer a ainda mais de invisível, pela prece ou pela meditação, segundo a origem cultural da

personalidade.

***

A alma terá, também, necessidade de conhecer o mecanismo da vida.
O que é que explica que ela vive isso?

Ela terá necessidade de significação, muito mais do que a simples ação / reação presente na personalidade
comum.

A alma tem necessidade, de certa forma de encontrar uma direção, um sentido
Ela tem necessidade de conhecer.
De conhecer o passado, o futuro.



É então uma ampliação da consciência, real.
Mas esta ampliação se inscreve, sistematicamente, neste mundo.

A alma não pode duvidar, em momento algum, que existia talvez uma origem que não era, simplesmente, deste
mundo.

Exceto, talvez, durante esses últimos trinta anos da Terra, onde, devido a Impulsos de energias, bem além da
alma, algumas almas puderam perceber, talvez, por sopros, por momentos, mas sem poder elucidar realmente

isso.
A alma, em geral, tem uma vibração que é mais leve do que a vibração da personalidade.

A alma implica, também, em modificações no sentido das relações entre os seres humanos, e com o ambiente,
a alma exprime necessidade de esclarecimento.

Ela precisa de significado, muito mais do que a personalidade.
Ela tem necessidade de conhecer profundamente.

Ela tem necessidade de ser mais precisa nos mecanismos de sua ação.

***

É naquele momento que aparece o ‘humanismo’ [filosofia moral que coloca os humanos como principais em
uma escala de importância, dando ênfase à racionalidade, e destacando-se por contraposição ao apelo ao

sobrenatural ou a uma autoridade superior - http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo ].
É naquele momento que aparecem funções espirituais importantes.

A alma experimenta sempre a necessidade de fazer mais, de fazer melhor.
Ela precisa de algum modo, contemplar-se.

Durante o século em que eu vivi, vários ensinamentos, aliás, nasceram, e que eram desconhecidos nos
séculos anteriores.

Em uma escala e em um número de indivíduos muito mais importante, que descobriu, por exemplo, a
necessidade de saber mais sobre a vida.

De explorar a psicologia, o funcionamento do psíquico.
E tudo isso contribuiu, é claro, no início do século em que eu nasci, para fazer desaparecer a interrogação a

este psíquico.
Todos os movimentos ligados ao estudo do psíquico nasceram, aliás, no decorrer desse século.

A alma tinha necessidade de sair, globalmente, de uma forma de mecanismo automático da personalidade.
Ela teve também necessidade, esta alma coletiva humana, de se libertar da fé e da crença pura sem se colocar

questão.
É o momento onde as questões, quando a alma se descobre, começam a ser colocadas.

Sobre o próprio sentido da vida, sobre a orientação da vida, e sobre as diferentes formas de vida que podem
existir neste mundo.

A alma é então parte integrante deste mundo, e ela permite, efetivamente, um sentimento de evolução, através
da própria evolução da revelação da alma.

As virtudes da personalidade aparecem, e se revelam, como a bondade, o serviço, mas também o amor.
A necessidade de amar com menos posse, de observar entre os sábios, entre os profetas.

Ela experimenta a necessidade de conhecer a história da alma, através de outras almas.
Ela vai, também, dar uma forma de pacificação da personalidade.

Uma sensibilidade mais intensa, mas uma capacidade, também, talvez mais intensa de ver-se a si mesma.
A fim de, sempre, exercer uma tensão para mais beleza, mais estética, mais criatividade.

***

A alma tem necessidade de agir.
Mas ela tem uma necessidade de agir, de algum modo, para fazer valer sua presença e sua beleza.

Para tentar, também, abrir outras almas à sua própria percepção.
A vontade se revela, então, de maneira muito natural, como um desejo de conhecimento.

Este conhecimento podendo se exprimir, por sinal, pela prática de diferentes tipos de yoga, de diferentes
exercícios, de diferentes tipos de práticas, mesmo espirituais (como a magia, a teurgia, o ocultismo).

A alma vai então ter necessidade de se encontrar, de alguma forma, sempre mais.
A alma é voltada, em última análise, permanentemente, para a experimentação da encarnação, para o

aprimoramento da encarnação e das reencarnações.
Ela vai estudar a ação / reação.

Ela pode ser, literalmente, Atraída pela necessidade de estar em conformidade com um modelo (seja Krishna,

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo


seja Buda, seja o CRISTO, seja MARIA, e tantos outros).
Há uma forma de mimetismo ao nível da alma, que tem tendência a querer se identificar, projetar-se, para um

modelo ideal.
Isso, é claro, todo ser humano o vive e o vivencia.

É a lógica e é a função mesmo da alma, em todo caso neste mundo.

***

Algumas almas, neste encantamento da luz procurada, puderam viver algo a mais.
Nós, as Estrelas, naturalmente, temos vivido mais isso.

Esse mais, o que é que é?
É simplesmente ir além da alma.

Ou seja, ver a alma, vivê-la, mas ter uma Tensão para alguma coisa totalmente indescritível, inconcebível, e
mesmo impossível de ver.

Desta Tensão, para um Absoluto e não mais somente para a encarnação, nós todas vivenciamos, em um
momento ou outro, o reencontro com o mistério dos Mistérios.

Naquele momento, assim que ela vive este primeiro reencontro com o absoluto, não pode mais de qualquer
maneira manifestar a mesma Atração para a personalidade, para a própria alma.

A alma é, de algum modo, aí também, Siderada, por alguma coisa que a supera amplamente.
Esta experiência é uma experiência que eu qualificaria de final.

Em minha vida, ela era extremamente rara.
A tal ponto que essas almas, que viviam isso, tornaram-se santos, místicos, personagens que buscaram a

fraternidade, sem sempre compreender o porquê.
Mas simplesmente se aproximando desses seres, a alma podia se abrir, e também, a personalidade podia ser

apaziguada.
Essa foi a época dos ‘mestres exteriores’.

Havia modelos vivos, e não somente na história, para venerar, para reencontrar, para esperar si próprio abrir a
alma.

E isso funcionou durante certo tempo.
Porque, naquele momento, é claro, esses mestres estavam realmente encarnados.

Eles prepararam os Fundamentos do Espírito que vocês vivem hoje.
O conjunto das Estrelas, a maioria das Estrelas, também estava encarnado naquelas épocas.

Elas se fundamentaram, pelo seu contato com esta Sideração da alma, ou seja, vocês o compreenderam, com
o Espírito.

***

O que é que acontece quando o Espírito é contatado?
Naquele momento, a alma vive, por sua vez, como a personalidade que descobre a alma, uma forma de

revolução.
Esta revolução é uma Sideração.

Ou seja, tudo o que, até agora, a alma teve necessidade de experimentar, de viver, para aprimorar a
personalidade e a encarnação, encontra-se confrontado com alguma coisa que não tem mais nada a ver com a

encarnação.
Com um Amor que supera amplamente o contexto da encarnação, ou mesmo, do que pode ser expresso

através da alma.
Há, realmente, um absoluto total que se manifesta naquele momento.

Onde a própria alma não sente mais o Impulso para existir.
Ela não sente mais o Impulso para manifestar, seja o que for, neste mundo.

É uma revolução extremamente importante.
Porque a alma tinha suas próprias regras, e essas regras eram voltadas para a beleza, para a estética, para a

criatividade, para tudo o que torna a vida humana mais doce e mais agradável, quando se compreende o
mecanismo.

E depois, de um único golpe, a alma encontra-se confrontada com algo que, aí também, supera-a
completamente.

E que vem como apagar todas as memórias.
Que vem fazer desaparecer a encarnação, até mesmo, como alguma coisa que não é a Verdade.

Como algo que não tem mais o mesmo sentido que antigamente.



A revolução, naquele momento, Interior, é tão potente como o reencontro da personalidade com a alma.
A alma se encontra, de algum modo, em uma Sideração total.

Ela vive a Consciência de que não é mais necessário manifestar coisa alguma.
E que mesmo a vontade de fazer o Bem, a vontade de agir para aprimorar o que quer que seja, não tem mais

qualquer sentido.

***

Naquele momento, a alma descobre, estupefata, que existe ainda alguma coisa, acima.
Ou algo de mais profundo.

E que esse algo de mais profundo vem responder a todos os Impulsos da alma.
Vem responder a todos os desejos, vem preencher todas as lacunas.

Vem fazer desaparecer, ainda (até aniquilar totalmente, em certos momentos), a personalidade, e mesmo a
alma.

Naquele momento, a alma é preenchida da Luz do Espírito.
Quando a experiência ocorre uma vez, ou invade a vida (como eu vivenciei em minha vida, por períodos muito
longos), naquele momento, a alma é transportada no Mundo do Espírito e não tem mais qualquer desejo neste

mundo.
Ela vive, realmente, de maneira efetiva, praticamente, concretamente com uma lucidez total, o que vários seres
vivenciaram anteriormente, e que, minha fé, é bem difícil de aceitar enquanto não se vivenciou esta revolução.

Ou seja, que tudo o que pertence a este mundo é uma Ilusão, e não existência.
Que é simplesmente uma projeção.

Que é simplesmente um divertimento, de alguma maneira, um divertimento trágico.
A alma, naquele momento, toma Consciência, realmente, de que ela vive um confinamento.

A Vontade de Bem desaparece, integralmente.
O que não quer dizer que a alma não existe mais, e que não há mais nada a fazer.

Mas a alma tem todo o escopo do que isso significa: Ser, e não mais fazer.
Estabelecer-se na Luz basta a ela mesma, de qualquer forma.

A alma vai viver, de algum modo, êxtases cada vez mais Elevados.
Levando-a a regar-se nesta Fonte, nesta Fonte de Cristal.

Neste estado particular, onde mais nada pode existir, exceto a própria Luz.

***

Então, naquele momento, o Espírito se revela.
E o Espírito não tem de qualquer maneira as mesmas regras que a alma ou que a personalidade.
Porque o Espírito não pertence a este mundo, e não tem nada a ver com a projeção deste mundo.

Isso foi descrito, é claro, como uma vivência pelos mestres que estavam encarnados no século XX, cada um
segundo sua cultura, segundo seu país, segundo as pessoas para quem eles haviam expressado isso.

De forma mais ou menos velada, porque uma alma sendo Atraída para a encarnação, para a resolução do seu
karma, para esse desdobramento da revelação da alma, não está necessariamente pronta para aceitar o

Espírito.
Porque ela está ocupada com sua própria verdade e não pode perceber, enquanto ela não vivenciou, este

aspecto que lhe é totalmente Desconhecido.
A Revelação do Espírito é um jorro impetuoso, que devasta tudo.

E que vai permitir à Consciência instalar-se, em algo que não tem mais nada a ver com as leis deste mundo,
sejam espirituais, ou mesmo da personalidade.

Viver o Espírito é suficiente para ele próprio.
Quando o Espírito se verte em vocês, a Consciência ilumina-se inteiramente.

E mais nada pode existir senão este estado de Ser.
Particularmente, para nós, que vivenciamos aquele momento, nós não tivemos sequer pensamento para ir a

outras Dimensões, como vocês o dizem.
Mas simplesmente para nos fundirmos nesta Luz, para apenas existir, aliás, neste estado.

É isso que em minha vida eu experimentei inúmeras vezes.
E obviamente, é mais difícil expressar palavras referentes a isso.

Porque este estado, é claro, não representa absolutamente nada para a alma, e ainda menos para a
personalidade.

É uma abstração tal, que a alma não pode ali acreditar, e menos ainda a personalidade.



É um estado que, para a personalidade, é chamado de loucura.
É um estado que, para a alma, é denominada uma abstração.

Ou algo que não pode existir, porque não faz absolutamente parte de seu campo de experiência, ou de seu
campo do possível.

***

Portanto, quando o Espírito se revela, há apenas uma coisa a fazer, é ali permanecer por mais tempo possível.
Não por uma vontade qualquer.

Mas sim por, o que foi denominado pelos Arcanjos, esse ‘soltar’ total, este Abandono à Luz, que vem arrebatá-
los.

E levá-los nas esferas da Alegria, que mesmo a alma a mais equilibrada e a mais desperta não pode viver.
Porque é um estado que se basta a ele mesmo.

Muitas vezes, isso é chamado de Samadhi, ou de Maha Samadhi, a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya.
Isso pode ser também denominado, se vocês preferem, e é a melhor expressão que pode ser dada, é como

se vocês vivessem um estado de Amor permanente, fazendo o Amor a cada instante.
E o instante, aliás, que não existe.

Porque vocês não estão mais no tempo.
Vocês saíram, verdadeiramente, do tempo linear, vocês saíram do tempo da alma, e vocês expressam a

Felicidade a mais absoluta, que mesmo a alma a mais aberta não pode experimentar.

***

Dessa maneira, é claro, esta revolução é um furacão comparado com a abertura da alma.
Durante a abertura do Espírito, quando a alma se volta para o Espírito, ela vai viver sua própria Dissolução.

Ou seja, tudo o que era acreditado, e vivenciado como real anteriormente, não existe mais.
Há esse processo chamado de Dissolução.

É o retorno ao estado de Brahman.
É o retorno ao estado indiferenciado e, no entanto, tão diferenciado.

Aí está o paradoxo.
A personalidade está identificada a algo fechado.

Viver o Espírito e viver esta unidade do Espírito é, às vezes, viver o Ilimitado, a Dissolução, mas estar, ao
mesmo tempo, perfeitamente definido, neste indefinido.

Ainda uma vez, as palavras são muito delicadas.
A alma, além disso, leva-os a manifestações, ditas energéticas, cada vez mais sutis.

É naquele momento que a alma experimenta a necessidade de desenvolver suas próprias energias, de viver
algumas coisas.

De descrever o que ela sente, de exprimi-lo.
Quando vocês vivem o Espírito, vocês apercebem-se de que não há nada a exprimir.

Vocês se apercebem de que não há mais nada a manifestar, neste mundo.
E, entretanto, vocês estão ainda sobre este mundo.

Mas vocês Transcenderam os limites, totais, deste mundo, os limites desta Dimensão, como vocês dizem hoje.
Os limites da alma elas mesmas não existindo mais, e não querendo mais nada dizer.

***

Este estado particular, este instante onde se instala uma Vibração particular.
E a própria Vibração se dissolve, porque vocês se tornam a Vibração.

Mesmo mais a vibração deste corpo, desta alma, mesmo a Vibração Total de toda a Criação.
Não há mais nada a criar, já que vocês se tornaram a Criação.

É muito difícil de aceitar para a alma.
Porque a alma, ela também, é um confinamento, isso vocês sabem.

O Espírito é Liberdade total.
E esta Liberdade é mesmo inconcebível.

Ela apenas pode ser vivenciada pela própria Consciência, que se Dissolve inteiramente na Luz Branca.
Evidentemente, a Alegria que é, naquele momento, não tem nada a ver com um prazer, ou com a satisfação de



algum prazer da alma (mesmo através do mais refinado desses prazeres).
É um estado que não tem qualquer justificativa.

E que não é, principalmente, o resultado de outra coisa senão dele mesmo.
Este estado é um estado tão fora de qualquer conhecimento, que alguns o chamaram de O Conhecimento.

***

Viver isso é inegavelmente, já, sair deste mundo.
É a isso que vocês foram chamados.

Obviamente, lembrem-se de que cada um tem a Liberdade a mais absoluta de manter sua alma.
De manter esta forma de sedução, porque é uma, de Atração para a vida, para os sentidos.

Esses sentidos se manifestam também nos cinco sentidos, que vocês conhecem, como nos sentidos
denominados espirituais, os poderes espirituais.

Mas o Espírito nada tem a ver com isso.
O Espírito, eu diria que é outra etapa ou outro estado, mas é algo de profundamente diferentes.

Que não tem a ver como tudo o que conhecido, isso lhes foi expresso.
Mas, ainda uma vez, o Espírito, quando é encontrado, não pode mais ser fechado.

A alma vive peregrinações, pode cair e se erguer, mas o Espírito jamais.
O Espírito é o mesmo de toda Eternidade.

Ele é o mesmo para todos.
Ele está aí, em vocês, sempre.

Ele aguarda apenas seu Despertar.
Ele aguarda apenas seu Abandono total, como lhes foi falado, a esta Verdade do Espírito.

É nesse sentido que minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN lhes expressou, desde alguns meses, esta
Tensão da alma para a Luz, para o Final (ndr: ver a canalização de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de

outubro de 2010) (*).
Esta Tensão para o Final é, de certa forma, um Sacrifício da alma.

Mas esse Sacrifício culmina no Extraordinário, o mais absoluto.
Mas enquanto não existe, na alma, uma saciedade de experiências e de experimentações, ela não pode

conceber o que eu tento colocar em palavras, para vocês.

***

Deste modo, é claro, as Núpcias Celestes permitiram Despertar em vocês a alma.
E permitiram, para alguns de vocês, começar a levantar o véu do Espírito.

Isso vai se tornar tanto mais fácil como, agora, a Luz Branca está entre vocês.
Quando em minha época, era preciso, realmente, Abandonar-se totalmente, em Tensão para esta Elevação.

Se tanto é, ainda uma vez, que se podia falar desta Elevação, que não é uma.
Mas que é, realmente, o estabelecimento no Ser, que sempre esteve aí.

É como se, de uma só vez, a própria Consciência tomasse Consciência que ela não é mais limitada por nada.
E ela vive este Ilimitado.

Sem qualquer pergunta, sem qualquer interrogação, sem qualquer medo.
E naquele momento, e somente naquele momento, revela-se esta Felicidade Total.

Enquanto a alma se coloca questões em relação a isso, ela não pode vivê-lo.
Porque ela vai buscá-la nela mesma.

Eu não falo mesmo da personalidade, a alma é já um progresso.
Mas obviamente, o Espírito, quando ele é vivenciado, compreende que mesmo a alma está fechada.

Que isso não é o que é para Realizar.
Porque o Espírito compreende que de fato, não há nada a Realizar, que não há nada a buscar, que não há nada

a esperar.
Que há apenas que viver esta Consciência.

Mas enquanto a consciência limitada, ou a própria alma, quer viver, ela não o viverá.
Porque enquanto ela está identificada a ela mesma, a personalidade ou a alma, ela não pode abraçar o

Espírito.
É por isso que isso foi chamado de Ressurreição, a Passagem da Porta Estreita.

É o momento da rendição total da alma e de sua Atração para a personalidade, para os desejos, para a
necessidade de muito fazer, para a Vontade de Bem.



necessidade de muito fazer, para a Vontade de Bem.

***

O Espírito não pode se manifestar por muito tempo com a alma.
Porque o Espírito conduz vocês para a Verdade.

Ele não quer deixá-los (e vocês não podem, por sinal, ali permanecer) muito tempo nesta Ilusão.
O que explica, aliás, a partida de algumas de minhas Irmãs, como Gemma, como Teresa, muito jovens (ndr:

GEMMA GALAGANI e TERESA DE LISIEUX).
Algumas almas, como eu, foram ajudadas, realmente, por outros Planos para poder manter esse corpo, que

era tão pesado, já que ninguém conseguia movê-lo.
Que era preciso me manter viva, para ser, de algum modo, ao meu nível, este Derramamento da alma sobre a

Terra.
Da mesma forma que em sua curta vida, Gemma, ou Teresa, no desconhecido o mais total, enxamearam este

Espírito.
A fim de que, por ressonância, algumas almas próximas de suas Vibrações, próximas de suas almas,

pudessem aceitar viver o Espírito.
É graças ao conjunto desses Sacrifícios, graças ao conjunto dos mestres que estavam encarnados no século

passado, que, hoje, a dimensão do Espírito lhes é oferecida.
Mas se apreendam bem de que vocês não podem manter uma personalidade, e uma alma, quando o Espírito

se descobre, e se revela.
Mas compreendam bem, também, que vocês não podem terminar, decidindo, assim, esquecer, obstruir sua

personalidade ou sua alma.
Esperando que, voltando-se para este Espírito, vocês irão coagir o Espírito a se Revelar.

O Espírito apenas se revela realmente quando todo o resto é verdadeiramente Abandonado.
Este Abandono é um mecanismo Interior.

Não há necessidade para fazer isso, porque isso seria ir viver no fundo de uma gruta, ou de uma montanha, e
evitar os outros seres humanos.

Porque esta descoberta, ela não ocorre no exterior.
Ela apenas pode se viver no mais profundo de si.

E isso é totalmente independente de qualquer circunstância exterior.
Independentemente da vida de sua personalidade, independentemente mesmo da vida da alma, é um

mecanismo de Reversão específico.
É desta Tensão no Abandono que lhes falou HILDEGARDA.

É esta vontade de não mais ver este mundo, não por desgosto, mas muito pelo contrário, pela vontade de Ver
além do mundo.

De Ver além do sentido da alma.
De Ver além das aparências, além da matéria, e até mesmo além da alma.

É querer Ver, realmente, a causa Final, ou a Fonte primeira.
É não mais expressar o que quer que seja como desejo.

É essa Renúncia total, mas que não é uma renúncia em meio à renúncia da vida, porque renunciar à vida não
permite jamais encontrar o Espírito.

Por outro lado, quando o Espírito é encontrado, quando ele se Revela, naquele momento há uma verdadeira
Renúncia.

Mas isso não é vocês que decidiram, é o Espírito que vocês levam.
E isso é profundamente diferente.

Principalmente que hoje, como vocês sabem, existem ensinamentos da alma que têm como objetivo, e como
única finalidade, impedi-los de voltar-se para o Espírito, fazendo-os acreditar que a alma vai chegar à Luz e vai

chegar a esta Unidade.
Isso não é possível.

A Unidade não conhece a alma.
A Unidade não conhece a personalidade.

A Unidade está bem além desta Ilusão, bem além de todos os papeis que vocês podem imaginar
desempenhar, em todas suas encarnações e suas reencarnações.

A lei de karma não existe ao nível do Espírito.
É a Lei da Graça.

É aí onde tudo é Graça, tudo é pleno, tudo é resposta.
É aí onde há apenas a Luz, porque a Luz é Tudo.

***



Hoje, coletivamente, o que vem a vocês é isso.
Então, é claro, a alma que não quer esta Luz, vai chamar isso de fim, de morte.

A personalidade que vai viver isso vai chamá-lo de terror.
Mas compreendam bem que é unicamente a negação ou a não vontade de ir para este Espírito que irá exprimi-

lo.
O Amor se revela, qualquer que seja a alma, e independentemente do que querem as personalidades.

Porque o que vocês vivem se inscreve em um Tempo particular, que foi denominado, no Oriente, o final do Kali
Yuga, o final da Idade negra.

O Retorno da Luz.
Os Impulsos da alma, para alguns de vocês, preparam-nos (em vocês fazendo deixar certas coisas, certas

situações) para aceitar a eventualidade do Espírito.
Mas quando o Espírito penetra vocês, por completo, nada mais existe.

Quando ele os penetra e se conecta com vocês, por Efusão de Energia e de Consciência.
Então, naquele momento, o que é que acontece?

Sua personalidade se Dissolve, em parte.
Vocês não sabem mais quem vocês são.

Vocês não chegam mais a agir.
Vocês têm a impressão de que seu mental não funciona mais, de que suas emoções não existem mais.

Isso são etapas anteriores onde a alma começa a se render.
Onde, em todo caso, ela não se volta mais para a personalidade, mas começa a se voltar realmente para o

Espírito.
A Luz Branca, CRISTO, vem para isso.

Para permitir-lhes finalizar, se tal é sua escolha, essa última Passagem.

***

Dessa maneira, é claro, enquanto vocês estão nos medos, enquanto a personalidade está predominando, e
enquanto a alma está predominando, isso pode lhes parecer uma ilusão.

Ou mesmo, fazê-los ver isso como uma negação, como a pior das loucuras.
E efetivamente, para a alma, é uma loucura.

Ainda mais para a personalidade.
Porque o paradoxo da personalidade é que ela busca a luz, ela buscar estar bem.

Mas a personalidade nunca pode se sentir bem, isso jamais dura.
A alma busca se aprimorar, gradualmente e à medida, de vida em vida, para purificar seu karma, para aliviar seu

karma.
Esperando um dia encontrar a luz.

Mas a Luz não está na alma.
Ela não pode estar.

É uma Ilusão e um reflexo da Luz, um simples reflexo.
Mesmo os seres humanos que fizeram uma experiência às portas da morte, viram esta luz ao longe: eles viram

apenas um reflexo, eles não são a Luz.
Eles viram seres luminosos que não são a Luz, que são eles também apenas reflexos.

O Espírito não tem nada a ver com isso.
E é para isso que a Revelação Final desta humanidade convida vocês.

***

Através das palavras simples que eu lhes pronunciei esta noite, eu espero que vocês possam ter elementos
suficientes, para aqueles que o desejam, para aceitar o Espírito.

Porque o Espírito não é para buscar.
Obviamente, há várias técnicas que lhes foram dadas.

E que foram dadas o tempo todo.
Permitindo-lhes aproximar-se do Espírito, ou, em todo caso, tentar perceber as primícias.

Mas, como lhes foi dito, a última etapa, a última Porta, é apenas a sua alma que decide atravessá-la.
Não pode ser de outra forma, em momento algum.



Simplesmente, eu diria que o Impulso coletivo, que chega agora, do Espírito, é irremediável, e irreversível.
Para o conjunto da humanidade.

Porque mesmo se vocês desejam prosseguir em meio à alma, será preciso fazê-lo no Conhecimento do
Espírito, e não na ignorância do Espírito.

Porque, como vocês sabem, o Espírito foi cortado da alma.
Quase na totalidade.

Então, a alma tem talvez necessidade, ainda, de acreditar em suas próprias ilusões, em sua própria perfeição,
em sua própria evolução.
Nada há para repreender.

São apenas experiências que necessitavam prosseguir em meio a uma Ilusão.
A Ilusão, em si, não é algo de condenável, nem para condenar.

Mas é preciso, para isso, que a alma viva ao menos uma vez o Impulso do Espírito.
E viva este Face a Face com a Luz.

A fim de conhecer, e ter em alguma parte da alma, esta conexão ao Espírito que se reinstalou definitivamente.

***

Eis, dito em minhas palavras por mim, o que vocês são Chamados a viver.
Tudo foi preparado, no Interior de vocês, do corpo, da alma, sobre a Terra, neste Sistema Solar e bem além,

para o que está para viver agora.
Eis minhas palavras.

Se vocês têm interrogações que permaneceram, então, juntos, nós podemos tentar ir para o mais próximo do
que eu posso exprimir com as palavras.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Minhas irmãs e meus Irmãos, eu rendo Graças pela escuta atenta e pela abertura do seu Coração.
Todo meu Amor está à sua disposição.

Bem além deste espaço e deste instante.
Como vocês sabem, todas as separações extinguiram-se, atualmente.

Está mais fácil, se vocês tiverem necessidade, sobre seu caminho para o Espírito, de nos chamar.
E nós estaremos aí.

Nós portamos, como sabem, cada uma de nós, Dimensões particulares, Eixos particulares.
Agora que a Luz Branca foi revelada, pelo Senhor METATRON, e que as Portas Interdimensionais estão

abertas em vocês, a Energia da alma se revela.
Tanto para baixo como para o alto.

E nós estamos, cada uma, à sua disposição.
Nossa Vibração pode acompanhá-los a cada instante.

***

Eu rendo Graças pela sua Presença, e eu darei a palavra, nos outros dias, para algumas de minhas Irmãs,
Estrelas.

Lembrem-se sempre de que vocês foram chamados de Sementes de Estrelas.
Esta palavra foi escolhida.

Eu lhes dou todo meu Amor, e todo meu Coração.
Até mais tarde.

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



(*) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1145

09 de agosto de 2011
(Publicado em 10 de agosto de 2011)

***

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

************
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- Ensinamentos da Estrela AL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110821_-_MA_ANA...

~ A CONSCIÊNCIA UNITÁRIA E O ESPÍRITO ~

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs, que o Amor seja a sua morada e que a Paz esteja com vocês.

Em venho a vocês para tentar prosseguir o que eu disse, em parte, durante a minha última vinda entre vocês.
Eu venho completar, de algum modo, todos os conceitos relacionados com a Consciência Unitária, com

o Espírito.
Nós vamos, portanto, caminhar juntos para tentar avançar na compreensão certamente intelectual, mas que irá

lhes dar - eu espero - referências durante o seu retorno à sua própria Unidade, a fim de perceberem, de
maneira clara, e de identificarem os sinais que refletem, de algum modo, o estabelecimento da Consciência

Una.
Durante a minha última vinda, eu expliquei o que me acontecia, na minha última encarnação, no momento em

que eu entrava em Samadhi, por tempos às vezes extremamente longos.
Nós vamos tentar, hoje, abordar uma etapa que se situa antes desse Samadhi, antes do acesso à Unidade,

que eu chamei, de algum modo, de momento em que o Espírito se torna a Consciência Una, embora a
expressão «torne-se» não tenha realmente sentido, na medida em que o Espírito é a Consciência Una.

Trata-se, portanto, de preferência, não de se tornar, mas de manifestar, aqui mesmo, onde vocês estão, um
estado diferente.

***

MA ANANDA MOYI - 21 de agosto de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110821_-_MA_ANANDA_MOYI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esse estado, antes de se instalar, fornece primícias.
Algumas dessas primícias já foram, aliás, dadas pela minha Irmã GEMMA, referentes à ‘noite escura da Alma’ e

aos processos que, por vezes, são vividos de maneira difícil para uma Alma que se volta para o Espírito.
Isso foi chamado de diferentes modos: o Arcanjo ANAEL falou-lhes do Abandono à Luz.

Ele lhes falou da resistência à Luz porque, efetiva e atualmente, o conjunto da Terra vive um processo coletivo
que foi iniciado e que atinge, em breve, a sua finalidade.

Eu vou lhes falar, agora, não de um processo coletivo, mas de um processo que os envolve, a todos vocês que
me lerem ou que me escutarem, relativo ao que vocês chamam de andamento espiritual e de seu caminho

espiritual.
O despertar da personalidade à espiritualidade é uma investigação que, logicamente, volta-se para um

conhecimento.
Esse conhecimento é a necessidade de satisfazer um impulso da Alma para compreender os seus próprios

mecanismos, as suas próprias regras na encarnação e, também, de encontrar um equilíbrio,
independentemente dos nomes que sejam dados a esse equilíbrio.

Em todo caso, uma melhoria, um impulso da vivência comum para ir para algo melhor, para algo de mais amplo,
que pode preencher, de algum modo, uma sensação natural de vazio que pode existir na Alma, a um dado

momento da evolução da personalidade, neste mundo.
Então, naquele momento, a Alma vai se voltar, muito naturalmente, para o que é comum, na sua tradição, na sua
cultura, para a sua própria religião ou, então, para as religiões que não pertencem à sua cultura, por afinidade.

Assim, portanto, a Alma vai se voltar para processos de adesão a culturas, a ritos, a orações, a cerimônias
extremamente variadas, extremamente diversas, mas cujo objetivo é aproximar da Luz essa Alma em busca.

Muitos são os Anciões e as Estrelas tendo lhes comunicado que a Luz, a verdadeira Luz não era desse mundo,
e que ver a Luz sob a forma de projeção não era aceder à Luz, mas viver, simplesmente, etapas intermediárias

ou etapas que podiam mascarar, justamente, o acesso ao Espírito.

***

O Espírito não é uma busca.
O Espírito não é um estado comum.

A Consciência Una não é, tampouco, um estado comum para a humanidade e para qualquer consciência que
evolui nessa humanidade.

A revelação do Espírito na Alma corresponde a processos que lhes foram desenvolvidos, chamados
de basculamento, de reversões: o momento em que a Alma não se volta mais para a vida da personalidade

para iluminá-la, não se volta mais para as suas próprias faltas e para as suas próprias necessidades, mas que
capitula, de algum modo, para algo que é profundamente não habitual (no sentido de não comum, no nível da

encarnação), ou seja, para o Espírito.
A Consciência Una - vocês compreenderam, porque isso foi desenvolvido amplamente e, talvez, vocês o

viveram - é algo que nada tem a ver com a consciência habitual, aí tampouco.
A Consciência Una, em minhas palavras, é uma espécie de eliminação de toda distância, de toda separação,
de toda ilusão que faz penetrar, diretamente, na Consciência, nesta Unidade, em todos os termos que lhes

foram dados e empregados que refletem, de fato, a mesma Verdade.
Há uma determinada consciência - que é a consciência comum, própria do conjunto da humanidade - e há uma

Consciência que, ainda na minha vida, era extremamente rara, expressando-se por sinais e manifestações
totalmente não habituais, não costumeiras, totalmente fora do real comum, digamos, da vida da própria Alma na

sua suposta evolução.

***

A Alma, de fato, tem necessidade de compreender os mecanismos e as engrenagens.
A Alma tem necessidade de projetar no exterior, na personalidade, uma série de elementos que se baseiam

em princípios bem conhecidos que lhes foram desenvolvidos, como a atração, a visão, como a sideração da
própria Alma neste mundo, em relação às suas próprias engrenagens, aos seus próprios desejos, aos seus

próprios impulsos, mesmo denominados espirituais.
A Alma jamais conduz espontaneamente ao Espírito, porque ela se ocupa muito de mantê-los em uma

evolução ligada a esta própria Dimensão.
Como lhes foi dito, o Espírito não tem qualquer lei em comum com as leis deste mundo encarnado.

O Espírito não é deste mundo e a Consciência Una não é, em princípio, deste mundo.
Então, podem existir Almas mais ou menos refinadas que têm descoberto, nelas, algumas capacidades ditas

espirituais, algumas capacidades para evoluir de acordo com uma harmonia bem maior e bem mais leve do que
pode propiciar uma personalidade, mesmo perfeitamente equilibrada.

Mas essa vida da Alma, mesmo a mais harmoniosa, jamais será a vida do Espírito porque as manifestações,
porque a expressão da Consciência e da vivência e do conjunto de fatos e gestos da pessoa não são, de

modo algum, as mesmas segundo as regras e as leis da Alma e segundo a regra e a Lei do Espírito.



***

A Alma sempre manifesta (e é o seu próprio princípio que a criou) uma noção de falta.
Alma - vocês podem imaginar, no seu idioma, em especial - tem a mesma ressonância que Amor, a mesma

ressonância que matriz, a mesma ressonância que mamãe, como manifestação e é, aliás, a primeira parte do
meu nome: MA.

Mas a Alma nada é do que vai conduzi-los ao Espírito, porque a alma, seja qual for a sua evolução, vai ter a
tendência em perdurar na matriz, porque ela não conhece o que está fora dessa matriz.

Assim como a personalidade não pode, absolutamente, conhecer a lei do Espírito, nem mesmo vibrar no
Espírito do mesmo modo, a Alma nada conhece do Espírito, porque, permanentemente, a Alma está voltada ao

seu próprio desenvolvimento, à sua própria ramificação, se pudermos dizê-lo, na própria encarnação, das
regras e engrenagens cada vez mais sutis existentes em uma Alma que manifesta uma sede de absoluto, que
manifesta uma busca autêntica de bem, uma busca autêntica de estado interiorizado, de meditação, de Paz e

mesmo de serenidade.
O Espírito nada tem a ver com tudo isso, porque o Espírito não se refere, de modo algum, a este mundo, no

momento, nesta Dimensão.
O Espírito não é deste mundo.

O Espírito é uma Consciência que nada tem a ver com o próprio princípio e as leis da encarnação, do mesmo
modo que ele estritamente nada tem a ver com as leis da Alma e com os princípios da Alma.

No nível do Espírito, existe apenas uma lei e apenas um princípio, que é a Luz Vibral, tal como vocês a
denominam.

A Unidade é o que nós nomeamos, nós, no oriente, o Atman, ou seja, o princípio eterno, imutável, que é o
mesmo, de toda a eternidade e que compartilha cada Consciência com o maná primordial.

***

Naturalmente, e vocês compreenderam: nem a personalidade nem a alma têm por vocação conduzi-los ao
Espírito.

Apenas algumas Almas (que se nomeiam, elas mesmas, privilegiadas, com razão) como, por exemplo, a minha
Irmã HILDEGARDA DE BINGEN, é que puderam estender-se no nível da sua Alma, para esse abandono ao
Espírito, com uma tensão tal que a Alma, espontaneamente, reverteu-se, por essa própria tensão, desviou-se

das leis da encarnação, não para fugir da encarnação, mas para penetrar, de algum modo, no mistério absoluto
que está ligado ao que vocês chamam, no ocidente, de Deus, mesmo vocês sabendo que esse termo está

impregnado de muitas Ilusões, de muitos erros e de muitas trapaças.
Então, A FONTE é outra palavra que vai substituir essa.

Nós falamos de Atman, ou seja, do que é imutável, eterno, indefinível, indescritível.
A particularidade é que o Espírito, mesmo sendo Um, encontra-se como multiplicado ao infinito e presente,

como é dito em todas as tradições, no próprio interior do corpo do Ser humano encarnado.
Esse Atman (chamado, nas outras tradições, de gota branca ou de licor de imortalidade, chamado, também,
por alguns místicos, no ocidente, de Fonte de Cristal, de Vajra e de outras denominações) pode também ser
vivido, por algumas almas, por enquanto, no momento dessa reversão, como uma polaridade mais específica,

por exemplo, a Shakti ou a Shekinah ou, ainda, como uma polaridade feminina, como uma suavidade
específica.

O Atman é, de fato, constituído de três partes, e isso é encontrado, é claro, em todas as culturas, em todas as
tradições, em todas as religiões, até mesmo.

Esse princípio imutável está presente, do mesmo modo, em cada Ser humano presente sobre esta Terra, mas,
enquanto ele não for descoberto, enquanto ele não for desvendado à consciência comum ele não pode, é

claro, de modo algum, ser Vibrado, de modo algum, ser vivido e ter qualquer efeito transformador no princípio
da personalidade e mesmo no princípio da evolução da Alma.

Aliás, frequentemente, a Alma tem tendência a conhecer-se, cada vez mais, sem, no entanto, pensar em se
voltar para outra coisa.

Essa outra coisa que é o Espírito, porque toda a polaridade da Alma foi, de algum modo, desviada por
princípios que lhes foram nomeados Arimânicos e Luciferianos.

Por princípios de divisão, princípios de confinamento, de cristalização que, progressivamente, levaram-nos,
simplesmente, a essa noção de Dualidade ou de bem e mal, além de qualquer noção, até mesmo, de Unidade

ou de algo de transcendente.

***

Existe, é claro, uma transcendência, no nível da Alma (em todo caso, vivida como tal), mas essa
própria transcendência da Alma (que corresponde ao que eu chamei de refinamento da Alma), mesmo se isso
puder conduzir, nesses casos específicos, como da HILDEGARDA, de quem eu acabo de falar, a viver esse

abandono para o Espírito e, afinal de contas, relativamente raro.
De fato, basta inclinar-se nos mecanismos da revelação do Espírito, ocorrendo fora de qualquer busca de Alma

e fora mesmo de qualquer refinamento da Alma.
De fato, sejam quais forem os povos, sejam quais forem as civilizações, seja qual for o sexo, seja qual for a



idade, muitos Seres têm testemunhos desse Encontro com o Espírito.
Esse Encontro, no nível do Espírito, vai se expressar por uma perturbação total de todas as regras, de todas as

atrações, de tudo o que fazia, até agora, a vida.
Alguns, é claro, descreveram perfeitamente esse processo de êxtase (se pudermos chamar assim), que

transfere a consciência do seu habitual comum até uma transcendência total.
Esse comum está, de algum modo, completamente invertido, completamente devastado (é, efetivamente, a

palavra que podemos empregar) por essa irrupção da nova Consciência em algo que, anteriormente, era
marcado - mesmo se ali houvesse um refinamento - por um confinamento em uma vivência pessoal.

Mesmo essa vivência se inscrevendo em uma memória bem mais antiga de suas próprias vidas passadas, de
seus próprios fenômenos ligados à encarnação ou ao refinamento da Alma e querendo compreender os

mecanismos da psique, os mecanismos do mental, os próprios mecanismos da Alma.
Mas jamais isso permite a revolução da Consciência que se pode viver em meio à revelação do Espírito.

***

Quando ocorre a revelação do Espírito, há um acesso a essa desfragmentação, como isso lhes foi nomeado,
há uma explosão total de todos os marcadores, há um estado em que tudo se dissolve, realmente, ou seja, que

nada mais do que fazia a personalidade, naquele momento específico, existe mais.
Tudo se dissolve, não há mais sentido sequer da identidade, não há mais sentido sequer do que vai acontecer,

no momento em que isso ocorre.
Há apenas um testemunho que é, efetivamente, essa Consciência Una do acesso ao Espírito, com

esse Samadhi, com esse sentimento de fundir com o conjunto da criação e de se tornar, real e concretamente,
si mesmo, a totalidade da criação.

Essa impressão é suficientemente potente para deixar, como vocês sabem, uma marca indelével na
Consciência que é, de algum modo (tanto no nível da Alma, como da personalidade e do corpo), marcada a

ferro quente por essa experiência.
Essa experiência, conforme o caso, vai se refletir de diferentes modos na sequência, e isso foi expresso de

diferentes modos por muitos Seres sobre esta Terra.
Alguns perduraram nesse estado e puderam reencontrar esse estado, com toda saciedade, mesmo sem
querer desencadeá-lo, mas ele se desencadeava, espontaneamente, sem mesmo buscá-lo: esse foi, por

exemplo, o caso, durante a minha última encarnação.
Outros quiseram sair desse estado para poder descrever, de algum modo, a sua magnificência, tanto através
de textos filosóficos como através de poemas, como através de composições artísticas, musicais ou outras.
Esse foi o caso daquele a quem vocês chamam de bem amado João que, após ter acedido a esse estado
de Samadhi específico, de acesso ao Espírito, pôde dele fazer a descrição que vocês conhecem e pôde

exprimir o refinamento da Alma, na sua totalidade.
Naquele momento, a Alma não está mais voltada para a personalidade, mas está voltada para o Espírito.

Porém, o que caracteriza a Alma voltada para o Espírito, ao mesmo tempo estando presente na encarnação e
decidindo fazer viver a personalidade, é propiciar, de algum modo, uma vontade para construir um

ensinamento, para construir uma nova vida, para construir um novo estado, um novo paradigma, uma nova
religião, se preferirem.

E o bem amado João, quando ele foi SRI AUROBINDO, fez exatamente isso na sua vida, e isso é, eu penso, a
ilustração perfeita, como tantas outras.

***

Hoje, as circunstâncias são profundamente diferentes porque, mesmo para aqueles de vocês que descobriram
o Espírito há algum tempo, que dele viveram a experiência, obviamente existe, no nível desse Espírito, um
sentimento e uma vivência, uma impressão, se preferirem, profundamente diferente, que está ligada ainda a
essa etapa final que vive a humanidade, que está ligada ao seu retorno global à Unidade ou, em todo caso, à

sua possibilidade de não mais ser cortado da Unidade e da FONTE.
Existe, portanto, hoje, nessa Reversão da Alma para o Espírito, algo de diferente, porque o impulso do

Espírito, mesmo hoje, vai refletir-se pelo que eu chamaria de desidentificação total deste mundo.
Então, é claro, e isso também lhes foi dito, eu mesma fui, na minha vida, apoiada em meus estados

de Samadhi, não unicamente pelos seres humanos que me cercavam, mas, também, por Entidades Celestes,
embora, naquele momento, eu não tivesse a total consciência e lucidez disso.

Eles permitiram, efetivamente, que eu mantivesse um estado de Samadhi total durante várias semanas, vários
meses, ou até mesmo vários anos, permitindo àqueles que se aproximavam, literalmente, banhar-se nessa Luz

Vibral que vocês descrevem e vivem hoje.
Alguns Seres tiveram a capacidade para serem ajudados, efetivamente, para manterem um estado específico,

mas permanecendo na encarnação.
Os mecanismos, hoje coletivos, são profundamente diferentes, uma vez que eles visam fazer sair o conjunto da

humanidade dos mecanismos de confinamento, e a finalidade do Espírito não é, de modo algum, a mesma.
Existem, portanto, acessos que eu qualificaria de progressivos para a experiência da Unidade, para a

experiência dos diferentes Samadhi possíveis, que permitem, progressivamente e agora, eu diria, cada vez
mais rapidamente, um processo de desengajamento.



Compreendam, efetivamente, que quando eu falo de desengajamento ou de desidentificação, não se trata de
uma renúncia à vida, não se trata de uma renúncia a quaisquer manifestações da vida comum,

mas, efetivamente, de uma transcendência, total e absoluta, das suas contingências, chamadas de afetivas,
sociais, emocionais e outras.

De fato, o Espírito, na sua característica presente da humanidade, é capaz de descristalizá-los, de desengajá-
los e de desidentificá-los de tudo aquilo a que vocês estavam engajados e identificados.

E compreendam, efetivamente, que quando eu expresso essas palavras, eu não falo de uma renúncia pela
vontade a qualquer implicação na vida social ou na vida, seja qual for, da personalidade, mas, efetivamente, de

uma lucidez total da Ilusão.

***

Naturalmente, durante a minha vida, isso não era possível, o que quer dizer que havia apenas duas escolhas: ou
aquela de estar no Maha Samadhi, na dissolução da Luz (e deixar esse corpo para aqueles que dele se

ocupavam), ou voltar aqui e provar a nostalgia desse sentimento de Maha Samadhi que eu vivia em outros
momentos, ao mesmo tempo manifestando a mesma paciência, o mesmo Amor e a mesma qualidade, se

pudermos dizer, da minha própria Alma.
Hoje, é profundamente diferente, porque o que vocês são levados a concretizar e a conscientizar-se vai a algo

de profundamente diferente, porque não há necessidade coletiva de manutenção do que quer que seja de
ilusório, do que quer que seja pertencente à personalidade e à vida, no momento, como vocês sabem, em que

a Terra tiver decidido.
Mas não é a vocês que cabe decidi-lo porque o Espírito jamais irá lhes pedir isso e, sobretudo, agora.

Obviamente, existiam, há alguns anos, impulsos da Alma que muitos de vocês viveram e que preparam o
encontro com o Espírito, ou seja, para mudar disso, mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de condições

de vida, no sentido mais amplo.
Hoje, não é mais tempo, é claro, de mudar e de viver os seus impulsos da Alma.

É questão de ir ao impulso do Espírito, o mais diretamente possível.

***

Não é necessário, portanto, obstruir-se de qualquer impulso da Alma que lhes diria para parar isso, para
prosseguir aquilo, mas, simplesmente, realmente, para deixar-se imergir pelo Espírito.

Essa imersão, em meio ao Espírito, reflete-se, é claro, por primícias.
Essas primícias, vocês as conhecem, são: a Alegria, o sentimento, de repente, de não mais existir no sentido

do eu, de não mais existir no sentido das suas atividades comuns: uma forma de pequena morte ou de
pequeno Samadhi que são, de fato, as primeiras etapas que irão levá-los ao Samadhi final ou Maha Samadhi.
Apreendam, efetivamente, que tudo isso é possível (e cada um de vocês o vivem, por toques sucessivos, por
toques progressivos e, para alguns, de maneira brutal, também), mas que, quanto mais o tempo avançar, no

nível do seu calendário, mais isso vai se tornar, eu diria, evidente, ou mesmo violento.
Isso quer dizer que não será mais possível, para aqueles que iniciaram o caminho de retorno à Unidade, resistir

ao impulso do Espírito.
E isso, também, foi dito a vocês.

E vocês irão constatar que existem momentos, instantes e tempos em que vai se tornar cada vez mais difícil
para vocês manterem uma atividade comum, seja ela qual for.

Isso faz parte, efetivamente, da transformação.

***

É claro, se isso não chegar a vocês, vocês não têm que buscá-lo porque, isso, vocês não irão encontrar.
Mas se isso acontecer na sua vida, evidentemente que se trata de um apelo do seu Espírito, de um apelo da

Alma que começa a voltar-se para o Espírito e que, como eu disse, se desengaja e deixa de se identificar com
todas as interações que podiam existir na personalidade ou mesmo na vida da Alma.

Cada um, nesse nível, no seu próprio ritmo.
Cada um, nesse nível, vive a experiência que deve viver, no momento em que deve vivê-lo.

É nesses momentos, aliás, que o princípio de resistência não deve trabalhar, pois é assim que vocês irão
mostrar, por vocês mesmos, pelo que vocês adotarem nesses momentos como escolha, como decisão, como

comportamento, como atitude, que vocês irão demonstrar, a vocês mesmos, a sua capacidade para viver no
Espírito ou não.

***

Como São João havia dito: «haverá muitos chamados».
E houve muitos chamados, uma vez que a totalidade da humanidade será liberada.

Mas haverá poucos Escolhidos.



O que entendemos por escolhidos?
Nós não entendemos, com isso, pessoas que sejam superiores, Almas que sejam superiores a outras, mas,

simplesmente, Seres que fizeram a livre escolha de retornar à Unidade, ao Espírito e, sobretudo, à
multidimensionalidade.

De tudo isso, vocês já sabem.
O importante é compreender que as primícias que vocês vivem, para alguns de vocês (e que vão se tornar

cada vez mais invasivas em suas vidas), demandam, da parte de vocês, uma atenção toda especial porque, de
fato, se a Luz chamá-los à Vibração, se a Luz impedi-los de realizar tal tarefa, o que vocês farão?

O que vocês fariam se, por exemplo, numa manhã, vocês pegassem o seu automóvel e o apelo do Espírito os
colocasse em um estado de Samadhi tal que vocês não pudessem mais pegar o seu automóvel?

O que vocês vão fazer?
É bom, talvez, colocarem-se as questões agora, porque isso pode pegá-los desprevenidos (e isso irá tomá-

los, necessariamente).
Isso não quer dizer, de maneira instantânea (pondo em jogo a sua vida, por exemplo, se vocês conduzirem um

veículo), mas, simplesmente, vocês irão sentir, de maneira cada vez mais premente e viva, esse apelo do
Espírito para voltar-se à Consciência Una e tornar-se essa Consciência Una.

E é nessa etapa (sejam quais forem, como lhes foi dito, os elementos que serão trazidos à sua vida) que vocês
deverão manifestar toda a lucidez necessária e fazer as escolhas necessárias para viver o que vocês têm que

viver.
É claro, é nesses momentos que é necessário estar Consciente e lúcido porque, obviamente, a natureza da

personalidade, da Alma, é feita de modo que, enquanto ela não viver esse estado, ela diz buscá-lo.
Mas, assim que esse estado chega, é claro, a Alma logo faz esquecer (e a personalidade ainda mais) que é o

apelo do Espírito que surge.

***

O apelo do Espírito não é um impulso como o impulso da Alma.
O impulso do Espírito ou o apelo do Espírito reflete-se por esse mecanismo de deslocamento da sua

Consciência, da sua pequena pessoa, das suas atividades comuns, mesmo as mais normais, mesmo as mais
úteis, se vocês quiserem empregar essas palavras.

Mas, naquele momento, é preciso estar lúcido do que acontece em vocês.
É preciso estar lúcido de que, naquele momento, vocês vivem, literal e realmente, um apelo do Espírito.

Então, esse apelo do Espírito, é claro, vocês irão vivê-lo cada vez mais nos momentos de alinhamento, sejam
coletivos ou individuais.

Vocês irão vivê-lo, também, como eu o disse, de modo inesperado, abruptamente e requerendo, de algum
modo, uma parada da pessoa, uma parada do corpo, uma parada da personalidade e mesmo do que vocês

estavam prestes a realizar como atividade.
Naquele momento, e de modo cada vez mais palpável, eu diria, vocês irão perceber modificações fisiológicas

cada vez mais nítidas.
Eu não falo de percepções Vibratórias da Luz Vibral (sob a forma de formigamentos ou de zonas de

ressonâncias), mas eu falo, realmente, de modificações de ritmos fisiológicos, em primeiro lugar dos quais, é
claro, a respiração, o ritmo cardíaco e a sensação de adormecer ou de flutuar e, também, o aumento de

percepções Vibratórias, é claro, mas, também, realmente, a sensação de que a sua Consciência escapa a
vocês.

***

É naqueles momentos que vocês correm o risco de viver o que é chamado de ‘a noite escura da Alma’ (que foi
desenvolvido por GEMMA), pois é nesses momentos que a Alma sente que ela é chamada a outra coisa além

de animar o corpo e a personalidade.
E ela é chamada a voltar-se para o Espírito, e isso é um luto para ela, também, para fazer, que é um

mecanismo de Reversão.
Então, esse mecanismo de Reversão pode durar alguns minutos, ocorrer ou não, mas ele pode, também,
instalar-se de maneira não duradoura (uma vez que vocês estão em tempos específicos), mas de maneira

suficientemente longa para perturbar, até mesmo, a base do seu processo espiritual.
A um dado momento, alguns de vocês correm o risco de encontrar-se confrontados com um sentimento de

vazio extremamente importante.
Isso é muito bom sinal porque, assim que o momento em que surgir esse vazio e em que a Alegria parecer

deixá-los, isso quer dizer que vocês estão prontos, realmente, para a verdadeira Alegria, na totalidade,
paradoxalmente.

Dessa maneira, então, não é necessário alarmar-se com coisas que poderiam lhes parecer, em princípio e em
um primeiro momento, contrárias à Luz.

Assim, um evento traumatizante que possa sobrevir hoje na sua vida, seja ele qual for, sem qualquer
exceção (podendo mesmo pôr em jogo o que vocês denominariam o seu prognóstico vital, o que vocês

denominariam a sua sobrevivência, o que vocês denominariam, simplesmente, a sua vida e as suas



relações), não é o reflexo de uma perda, mas é, efetivamente, o reflexo de algo que lhes foi tirado para
encontrar o Espírito.

Saibam e reconheçam que a Inteligência da Luz, nesse caso, é absolutamente total e que é nesses
momentos (vocês, que buscaram e experimentaram os Casamentos Celestes ou outras experiências místicas

ou meditativas ou de oração) que vocês estão mais perto do Espírito.
E se, naquele momento, vocês aceitarem não se pôr, vocês mesmos, a pressão, não quiserem sair desse
estado, mas ir até o extremo do que a Vida propuser, então, seguramente, de repente, vocês irão viver o

Espírito.
Mas, agora, se vocês não viverem isso, significa que a sua Alma, talvez, decidiu diferentemente e que ela tem

necessidade dessa FONTE, que ela tem necessidade de estar reconectada com o Espírito, mas que ela
decidiu prosseguir a sua existência fora da Unidade, ao mesmo tempo estando conectada com a Unidade, ou
seja, prosseguir o jogo da encarnação, a fim de experimentar, sempre mais, mas nunca mais como até agora,

ou seja, cortada do Espírito.

***

Então, seja o que for que vocês tiverem que viver nesse período, seja o que for que a Luz os fizer viver, seja o
que for que o outro os fizer viver, seja o que for que as circunstâncias da sua vida fizerem vocês viver, jamais

joguem a toalha por nada.
O que eu quero dizer com isso é que, através desse face a face, como lhes foi dito, desse face a face final,

vocês vão encontrar, em vocês, os elementos mais potentes de resolução da Dualidade, seja qual for a
finalidade, seja qual for a sua evolução nos mundos unitários, quer seja na Unidade, quer seja nos mundos de

carbono, quer seja na perpetuação desse corpo em outro espaço-tempo.
Então, tranquilizem-se, nada há que temer nem que recear nas circunstâncias comuns da sua vida porque,
lembrem-se: mesmo o que lhes é deixado manifestar e viver nesse período específico, irá conduzi-los, de

maneira formal e certa, para onde vocês devem ir.
Então, mesmo se vocês forem levados a viver uma noite escura da Alma, se vocês forem levados a viver um

luto, se vocês forem levados a viver algo que lhes pareça como terrível, não permaneçam nesse nível.
Não fujam do que lhes é apresentado.
Não fujam do que lhes é deixado ver.

Não fujam do que lhes é deixado viver.
Não fujam do que lhes é deixado enfrentar ou confrontar, mas vão além disso.

Atravessem isso com uma certeza inabalável de que, atrás desse evento, encontra-se o Espírito, inteiramente.

Cada um e, antes mesmo de vocês poderem viver, potencialmente, esses estados ou esses eventos, vocês
serão informados, vocês irão viver as primícias do Espírito.

Isso está inscrito no calendário da Terra, isso foi inscrito em inúmeras profecias e isso se foi deixado viver a
alguns Seres.

***

A chegada da Luz, a destruição total de tudo o que é ilusório, a vivência da Luz, a vivência de uma relação
diferente entre os Seres humanos, tudo isso serão sinais importantes de que a Luz começa a trabalhar no seu

estabelecimento sobre esta Terra.
Eu não falo, é claro, de sinais visíveis aos seus olhos e à sua visão etérea, que são cada vez mais patentes.

Eu não falo de sinais físicos da Terra que, eles também, são cada vez mais patentes, mas eu falo, realmente,
da sua Consciência.

E lembrem-se de que esses momentos poderão parecer-lhes os mais difíceis (no nível da personalidade ou
da Alma) e, para outros, também, muito fáceis, tudo depende, aí também, do seu estado de Abandono, do seu

estado de doação de si mesmo à Luz.
Assim, vocês irão se aperceber de que, independentemente do que vocês viverem, seja qual for a intensidade

que lhes for proposta pela Luz, vocês irão saber que a Luz sempre está por trás, sem qualquer exceção,
porque a finalidade é a Luz, desta vez, e não a reencarnação infinita, e não a purificação infinita de um Karma,

mas, efetivamente, uma Alegria inefável da reconexão com a Verdade.
Então se, simplesmente, vocês conseguissem tomar um pouco de recuo e não imergir-se, inteiramente, no que
a Luz os faz viver no seu face a face, na sua noite escura ou na sua saída (por essa desidentificação) ou nesse

desengajamento da sua própria vida, por momentos.
Se vocês forem capazes de viver isso com serenidade, sem ali envolver-se, de maneira alguma, sem qualquer

vontade (um pouco como um espectador, um pouco como um observador), sem envolver-se, mas
permanecendo centrados em si mesmos, vocês verão que isso não tem qualquer tomada sobre o que vocês

são.
Esse corpo não pode mais ter tomada sobre o que vocês são, mesmo sendo nesse corpo que vocês devem

viver a sua transformação, se vocês estiverem aí ainda.

***



Então, é claro, tenham em mente as minhas palavras, do mesmo modo que o IRMÃO K, durante a sua primeira
vinda entre vocês aqui, há alguns meses, havia dito que ele falava por antecipação da Liberdade e da

Autonomia, a fim de prepará-los para a Liberdade e para a Autonomia.
Do mesmo modo, as palavras que eu empreguei esta noite são uma preparação para o que vocês têm que

viver.
O que vocês têm que viver, eu volto a esclarecer, vocês têm que atravessar e, se vocês têm que atravessar,

não é nem uma retribuição nem uma punição, nada de tudo isso, não é um karma, são, simplesmente, as
condições ótimas, para vocês, para ir para a sua Liberdade e absolutamente nada mais.

Não vejam e não busquem aí, como lhes foi dito, nem culpa nem satisfação (se esse estado for agradável),
nem qualquer vingança nem qualquer retribuição de nada.

São, simplesmente, as circunstâncias da instalação da Luz, para vocês, que estão ao mais exato do que vocês
são, mesmo se, em alguns momentos, isso possa parecer-lhes tão afastado do que vocês buscavam ou do

que vocês esperavam ou mesmo do que vocês já têm vivido.
O que eu quero dizer com isso, também, é que cada Ser humano não irá viver, necessariamente, o processo

do mesmo modo: esse choque da humanidade que começou vai ser vivido, é claro, de modo profundamente
diferente para cada um, e eu diria que será mesmo profundamente diferente do que vocês podem ainda

imaginar, esperar ou temer.
Então, nada há para esperar.

Nada há para temer.
Há, simplesmente, que viver o que há para viver, estando centrados, inteiramente, na Luz e no Ser que vocês

são, além de tudo o que é dado a atravessar.
Aí estão os poucos elementos que eu tinha para dar a vocês.

Se existirem questionamentos suplementares em relação ao que eu acabo de dizer, sobre essas primícias e
essas etapas que se revelam agora, eu os escuto com grande atenção e grande prazer.

***

Questão: nesse processo, onde se situa o Encontro com CRISTO?

Como lhes foi dito, anunciado e enunciado de diferentes modos: a Porta posterior de CRISTO está aberta.
Ele virá, como Ele havia dito, como um ladrão na noite.

Ele virá muito em breve, mas cada um pode viver esse Encontro com CRISTO, com o princípio da Unidade,
com o Atman, a qualquer momento.

Isso pode se situar tanto antes do choque como depois do choque.
É diferente para cada um, não a título individual, mas é diferente para diferentes grupos de Almas.

Alguns grupos de Almas irão vivê-lo agora, muito perto, outros irão vivê-lo depois do primeiro impulso da Luz
visível aos olhos de todos, e outros irão vivê-lo, unicamente, no final.

Seja como for, o momento em que vocês irão viver isso pertence a vocês e assinala, para vocês, por vezes,
uma facilitação e, por vezes, não.

Isso nada vai mudar no processo que há para atravessar e que vocês têm que atravessar, que é o seu.
Algumas Almas têm necessidade da suavidade, do Amor de CRISTO, personificado ou não, para poder

atravessar o que têm que atravessar, mais facilmente.
Outras, ao contrário, não têm que viver isso para atravessar o que elas têm que atravessar, porque isso seria

mais um freio do que outra coisa.
Aí também, tenham confiança na Inteligência da Luz.

***

Questão: o Encontro com CRISTO é o momento em que estamos na Unidade de maneira definitiva?

Minha Irmã, olhe, por exemplo, nos escritos do ocidente, olhe aquele que foi chamado de São Paulo, bem
depois do seu encontro no caminho de Damasco: ele permaneceu no mesmo estado após o seu encontro?

Não, ele mudou de caminho, ele mudou a Consciência dele.
Mas ele estava, no entanto, na Unidade, após o seu reencontro com CRISTO?

Todos os Seres que viveram sobre esta Terra e que reencontraram a Luz (seja Krishna, Cristo, outros nomes,
não importa), todos eles estiveram depois na Unidade, de maneira definitiva?

Eu apenas exprimi exatamente o contrário, por exemplo, falando do meu Irmão SRI AUROBINDO.
Para alguns, isso pode ser uma ajuda e, para outros, talvez não, isso pode até mesmo ser um freio.

***

Questão: por que viver episódios de Samadhi cada vez mais curtos e raros?



Aí também, minha Irmã, não há explicação.
Aí também, não há nem retribuição nem punição.
Há apenas a exata lógica da Luz Vibral em você.

Alguns seres (e isso lhes foi dito pelos Anciões), se os deixássemos estabelecer-se no Estado de Ser deles,
inteiramente, eles não voltariam, simplesmente, sobre este mundo.

Mas é aqui que vocês são úteis.
É necessário, também, apreender que o Samadhi não é o objetivo.

O Samadhi é, simplesmente, a consequência da Consciência Una, não é algo a buscar nem que querer
experimentar.

Esse Samadhi acompanha a Consciência Una de diferentes modos, e existem, aliás, múltiplos Samadhi, de
múltiplas formas.

O mais importante, além de qualquer Samadhi, é manter (sem desejá-lo realmente, mas simplesmente
constatar, em si) a Presença da Alegria a cada Sopro.

Se a Alegria permanecer, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, então, vocês não terão dificuldade
alguma, quando chegar a hora para vocês, de estabelecer-se na sua Unidade e no Maha Samadhi.

Mas, como vocês todos constataram, quando uma experiência é vivida, seja ela qual for, mesmo a mais
majestosa e a mais unitária, a personalidade e a Alma querem reviver isso.

É claro, como vocês todos constatam, geralmente, isso não se vive de novo, por uma razão que é simples, que
eu exprimi exatamente antes: se oferecêssemos a vocês a possibilidade de se instalarem definitivamente
nesse estado, absolutamente não haveria mais qualquer razão para que vocês estivessem presentes na

superfície desta Terra, dadas as circunstâncias atuais coletivas da Terra, pois o objetivo não é esse, e vocês
sabem disso.

Lembrem-se de que vocês estão aí para todos os outros.
Realizar o Si é sair do eu.

Realizar o Si é compreender e viver que todos os outros, sem qualquer exceção, são apenas vocês mesmos,
não como uma aceitação mental ou espiritual, mas, efetivamente, como uma vivência real.
Com base nisso, em nome de que vocês deixariam partes de vocês mesmos na Sombra?

O importante, durante uma experiência (mesmo a mais majestosa ou a mais frustrante), durante um acesso à
Unidade, é o princípio de Reversão da Alma, o princípio de Reversão do triângulo Luciferiano (da cabeça, se

preferirem) para o Espírito.
O Espírito, então, voltou a fecundar a matéria, portanto, ele revivificou a matéria.

A reconexão com a experiência vivida (a sua ou aquela de alguém mais) é o próprio fundamento da
experiência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caríssimos Irmãos, caríssimas Irmãs, vamos viver, juntos, um momento de Comunhão.
Esse será o meu modo de render Graças pela sua presença, pela sua escuta e pela sua disponibilidade.

Eu lhes digo, portanto, até breve, e vivamos então, juntos, a nossa Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

MA ANANDA os ama e saúda vocês. 

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec8f6.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-21_aout_2011-articlec8f6.pdf
21 de agosto de 2011

(Publicado em 22 de agosto de 2011)

*** 
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Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs encarnados, na Terra da carne e na carne da Terra, recebam todo meu Amor e toda minha gratidão por sua presença e
sua escuta.

Eu retorno a vocês para tentar exprimir, em palavras simples, o que eu já exprimi, de outra maneira, eis algumas semanas de seu
tempo Terrestre, se referindo à reversão da alma, da personalidade, ao Espírito.

Eu vou, hoje, elucidar os mecanismos (ao menos, eu espero), para vocês, da personalidade, em ação neste mundo, reafirmando o
que se joga no interior de cada Irmão e de cada Irmã, neste tempo que vocês partilham sobre a Terra, atualmente, e que é o processo
chamado Ascensão, Liberdade, Liberação ou Libertação (que está atualmente em curso).

Eu poderia traduzir isto por esta simples frase que eu vou explicitar: “querem vocês consumir sua vida, na personalidade, ou
vocês querem se consumir no Amor?”.

Com efeito, mais do que nunca, a circunstância precisa de sua vida, as circunstâncias que vão se apresentar a vocês, e que se
apresentam já a vocês, para cada um, durante este lapso de tempo. São estritamente as circunstâncias que vão corresponder, para
vocês, à possibilidade de determiná-los para abrir, atravessar, a Porta que os conduz ao Coração (a Porta Estreita). Ou
decidir, em toda lucidez, permanecer no que constitui os mundos carbonados, chamados a personalidade.

Por personalidade, eu não discirno qualquer elemento pejorativo ou negativo, mas simplesmente, ainda uma vez, uma polaridade da
alma, voltada seja para esta existência da personalidade, ou que se volta ao Espírito.

A personalidade vai conduzi-los a se consumir no desejo, qualquer que seja o desejo. É um ponto essencial a captar e a aceitar, é
que nenhuma alma pode se constranger ela mesma a se desviar da personalidade. Isto quer dizer que vocês não têm
qualquer meio de lutar contra os desejos. Não serve a nada querer sufocá-los, pois se apresentarão de novo, sistematicamente, de
outra maneira, pois esta é a lógica mesmo da personalidade do que foi chamado o corpo de desejo.

Se voltar, totalmente, ao Espírito, é fazer abstração, sem o recusar, deste corpo, do que pode emergir (manifestar-se, aparecer,
surgir) deste corpo de desejo, a fim de seimergir, (entrar, penetrar)  totalmente, no corpo de Amor, no corpo da Graça.

Aquele onde não existe nenhum desejo, senão aquele que eu poderia chamar o desejo da Luz, mas que não é um desejo, no
sentido da personalidade.

MA ANANDA MOYI - 12 de setembro de 2011
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Isto foi chamado por minha Irmã HILDEGARDE: tensão ao Abandono.

Poderíamos traduzir isto, na personalidade, por esta simples frase e estas simples palavras:“Cada dia de minha vida, sobre a Terra,
a que se voltam meus pensamentos? Cada dia de minha de minha vida, sobre a Terra, a que volta meu objetivo? A que se
volta minha Atenção? É para a satisfação dos desejos? É para a satisfação das relações sociais, afetivas ou profissionais?
Ou é que, violentamente ou progressivamente, toda minha personalidade se volta, de maneira livre e consentindo, a esta
busca do Amor, esta busca do Absoluto?”.

Então, é claro, nos primeiros tempos da personalidade que considera efetuar esta busca ao Absoluto, ao Amor, à Graça, este Amor,
esta Busca, esta Graça é procurada no exteriorde si, através da adesão a princípios diferentes de desejos da personalidade, mas
se trata sempre de um desejo e não ainda de uma tensão a este Abandono.

Há um mecanismo, na Consciência, que se desenrola talvez mais facilmente, hoje, para os Irmãos e Irmãs encarnados.

Foi repetido que se vocês dão um passo rumo a Luz, ela dará cem rumo a vocês.Isto quer dizer que a Consciência deve se
desviar (sem negar, sem rejeitar, todos os desejos) transmutando estes desejos no Fogo do Amor, distanciando então, pouco a pouco,
o fogo do desejo e os desejos.

Então é claro, para muitos Irmãos e Irmãs, a caminhada espiritual não deve vir dificultar o que quer que esteja estabelecido na
personalidade (a saber, a família, a profissão, os laços de carne, os laços afetivos). Assim, as maiores partes dos humanos pensam
que eles vão poder conduzir bem uma busca espiritual, mantendo ao mesmo tempo um statu quo [nota trad.: estado atual] ao nível dos
apegos, ao nível da maneira mesmo que eles controlam e imaginam sua própria vida, suas próprias relações e sua própria esfera de
vida.

A Luz, quando ela se revela, em sua Verdade do Espírito os quer inteiros. Não pode existir, e, sobretudo agora, no tempo presente que
vocês vivem superposição do corpo de desejo e do corpo do Amor.

Vocês não podem consumir-se no desejo e consumir-se, ao mesmo tempo, no Amor, bem como isto foi expresso, em termos mais
figurados, como por exemplo, o Venerável Comandante dos Anciãos, a propósito de se manter entre duas cadeiras (nota: O. M.
AIVANHOV evoca frequentemente a expressão: “estar sentado entre duas cadeiras”).

Hoje (ele lhes disse, desde já certo tempo), vocês não podem estar sentados entre duas cadeiras. Vocês devem firmemente se
assentar sobre a personalidade ou se assentar no Amor. E um e outro são totalmente incompatíveis, um e outro se repudiam
mutuamente, pois o fogo do desejo não tem nada a ver com o Fogo do Amor.

O fogo do desejo acarretará sempre outros desejos.

A apropriação do ego acarretará sempre outras necessidades e outros desejos. Isto vocês sabem todos. É uma busca sem fim que
não encontra satisfação senão na urgência do que é satisfeito e de forma alguma a longo termo.

O fogo do desejo é o que se refere ao conjunto da personalidade, mesmo nas suas necessidades, chamadas pela personalidade, ela
mesma, como as mais justas e chamadas também como as mais realizadoras (como pode ser, por exemplo, a realização num
casamento, numa família, na parentela, numa profissão).

Hoje mais que nunca, o conjunto dos Irmãos e Irmãs encarnados na carne é confrontado a este dilema. Eles percebem, é claro, de
maneira mais ou menos clara, mais ou menos afirmada, que algumas ações do corpo de desejo, que algumas manifestações do corpo
de desejo não os preenchem mais da mesma sede, da mesma satisfação ou do mesmo impulso.

Tudo o que existia, como elemento de certeza, na vida de cada um (quer seja nas esferas afetivas ou profissionais ou quaisquer que
sejam ao nível da vida da personalidade), não encontra mais eco na alma. Isto quer dizer que há, realmente, como que uma aspiração a
algo de diferente.

Então é claro, isto do qual eu falo não corresponde à grande maioria dos Irmãos e Irmãs que estão encarnados na carne e que estão
desviados, pelo instante, da Luz.

Aqueles não consideram mesmo qualquer escolha. Eles estão perfeitamente integrados, ou perfeitamente inseridos, se pode dizer, em
sua esfera de vida e eles estão perfeitamente contentes daquele jeito, perfeitamente satisfeitos nesta caminhada perpétua de
satisfação do fogo do desejo. E lembre-se que esta é sua liberdade a mais total. Mas eu falo, sobretudo para aqueles dentre vocês que
vivem, neste momento, esta tensão nas duas direções diametralmente opostas e que se põem ainda as questões.

O Fogo do Amor, que está ai para tomá-los em sua Graça, não pode se acomodar com nenhum desejo. Ele é mesmo
ausência de desejo.

Então, como se pode desejar viver a Graça e manifestar ainda desejos que pertencem, eles, ao mundo da personalidade?
Isto assinala, simplesmente, que a transformação, no que é chamado Unidade, não está ainda estabelecida.

Isto assinala também que a Coroa Radiante do Coração não está perfeitamente construída e que, qualquer que seja o chamado da Luz
que vocês viveram (através da Coroa Radiante da Cabeça, através do despertar da Kundalini ou através mesmo dos impulsos da alma
a mudar suas condições de vida, já desde muitos anos).

Vocês notam que ainda não ativaram as Vibrações que relatamos e que são, no entanto a marca, eu diria, da Consciência Unitária.

Não pode haver Unidade sem Vibração.

Não pode haver o atingimento do estado de Seidade sem Vibração das Coroas Radiantes, quaisquer que sejam os desejos que vocês



exprimem, quaisquer que sejam os exercícios que vocês praticam.

Se não há Vibração, não há Unidade. Isto, numerosos Anciãos vos disseram.

Então, o que pode fazer, justamente, com que a despeito de sua assiduidade, a despeito de seus exercícios, a despeito de tudo o que
vocês tomaram como mudanças, alguns dentre vocês não acedem a este Fogo do Amor?

É bem, isto é muito simples, isto se chama fogo do desejo e fogo da personalidade.

Não vejam aí noção, ainda uma vez, pejorativa ou negativa.

Significa simplesmente que não está no que você é.

Nestes momentos em que você vive ainda, uma não compreensão, uma não aceitação, mesmo inconsciente, que você tem que, de
alguma forma, fazer o luto de todos os seus apegos, sem nenhuma exceção.

E compreendam bem que este luto não é a ser feito nas decisões da vida, mas em mecanismos íntimos da Consciência.

Lembrem-se também do que lhes foi dito: “vocês não podem penetrar o Reino dos Céus se vocês não se tornarem como uma
criança”.
Se vocês não passam pela Humildade, pela Simplicidade.

Se vocês não se tornam pobres de Espírito.

Se vocês não seguem o Cristo enquanto Luz Vibral Autêntica.

Isto poderia ser chamado, os Quatro Pilares e isto serão desenvolvidos pelo Arcanjo.

Agora, eu falo sempre do que é observável, do olho de sua personalidade.

É claro, muitos dentre vocês que não despertaram ainda as Coroas, constatam que existem desejos.

Que estes desejos se referem, muito logicamente (não vejam ainda qualquer julgamento), aos laços que vocês estabeleceram com
seus ascendentes, seus descendentes, os diferentes papeis ou as diferentes funções que vocês tomam, na vida.

É claro, existiram alguns impulsos da alma, nestes anos precedentes, que orientaram sua vida rumo a uma forma de liberação de
alguns apegos.

Mas, hoje, nas atuais circunstâncias para chamá-los a muito mais que isto. Elas chamam-lhes à renúncia total do conjunto dos desejos
e, no entanto, vocês não podem renunciar ao desejo por um ato de vontade, pois aqueles se encontraram em outro lugar e de outra
forma.

Vocês não podem efetivamente senão abrir o Fogo do Amor e é o Fogo do Amor, ele mesmo, que virá transmutar o fogo do desejo e
que fará com que, num tempo muito curto, se vocês aceitam, a consumição no desejo seja substituída pela consumição no Fogo do
Amor.

O fogo do desejo se apagará. Então, o Fogo do Amor se acenderá e a Coroa Radiante do Coração se abrasará.

O que foi comunicado a vocês pelo Comandante (nota: O. M. AIVANHOV), ontem, e que será completado pelo Arcanjo ANAEL, mas
também por minhas palavras muito simples, correspondem, totalmente, a este processo.

Eu não falo mais, aí, de desviar a alma (que estava nos processos de Atração e de Visão) rumo ao Espírito, mas antes de deixar o
Espírito da Luz CRISTO agir em vocês (nota: todos estes elementos são desenvolvidos nas canalizações do dia 11 ao dia 17 de
setembro de 2011, na rubrica “mensagens a ler” e retomados num protocolo, na rubrica “protocolos”, de nosso site).

É outra oitava que é atravessada.

Desde que a Porta Posterior de KI-RIS-TI (nota: ponto entre as omoplatas) foi acesa, e se pode dizer, há uma faculdade, para
cada Irmão e Irmã, de se orientar rumo ao Espírito, não por uma reversão da alma ou por uma inversão do fogo Luciferiano, em Fogo
do Amor, mas por um ato consciente da personalidade que vai ser de aceitar ver seus próprios desejos, quaisquer que sejam eles.

 

Não de encontrar sua causa ou os fundamentos, mas simplesmente de aceitar os ver e os aceitar, simplesmente, os deixar se
transcender.

Não por qualquer vontade pessoal de querer constranger um desejo afetivo, um desejo sexual ou um desejo financeiro ou profissional,
mas simplesmente por olhá-los, tais como são, e olhar o lugar que eles ocupam em vossa vida, na personalidade.

Não como uma busca de justificação, não como uma busca de satisfação, mas antes como um elemento se pondo, literalmente,
através do Fogo do Amor.
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Com efeito, vocês podem e não poderão, de maneira cada vez mais evidente, prosseguir e deixar prosseguir o fogo dos desejos e
penetrar o Fogo do Amor.

O chamado da Luz se torna tal que, agora mais que nunca, vocês devem aceitar se olhar, como isto foi dito, mas olhar também o que
age, em vocês, ao nível dos corpos de desejo.

Lembre-se que existem apegos, ao nível do ser humano.

Estes apegos coletivos que fazem o jogo da encarnação e da falsificação na matriz (nota: ver a rubrica “protocolos a praticar/ liberação
dos apegos coletivos” de nosso site).

Vocês têm que se des-identificar.

Se des-identificar não quer dizer rejeitar, pois o que vocês rejeitam como eu disse, voltará a vocês, ainda mais fortemente, ao meio de
sua Consciência e de sua figura. Mas simplesmente se tornar cada vez mais lúcido do que se joga, em vocês, através de suas
decisões, através de vossas ações, através mesmo da maneira pela qual vocês se comportam em toda relação e face a todo ser
humano com o qual vocês estão em relação.

O que vocês buscam?

O que vocês desejam?

A Luz vai colocá-los, mesmo na personalidade, esta questão.

Então, é claro, o aclaramento vai ser cada vez mais violento e cada vez mais cru, sobre os desejos e sobre o que os anima. E vocês
constatarão, se vocês aceitam, que o que os anima, para o conjunto daqueles que não estabeleceram ainda de maneira estável, a
Coroa Radiante do Coração, a Paz, a Serenidade e o Samadhi, não é nada além da persistência deste corpo de desejo.

Ainda uma vez, não é questão de denegrir, não é questão de negar. Não é questão de querer não ver, mas antes ao contrário, de
aceitar que a Luz transcenda isto. Isto faz parte da renúncia e do Abandono à Luz. Mas esta renúncia não é uma renúncia que seria
um isolamento, mas antes uma entrada na verdadeira Vida, que é aquela do Coração e no Fogo do Coração que não tem nada
a ver com o fogo do desejo.

Então é claro, o conjunto da vida (e, em particular, para aqueles dentre vocês que atingiram, eu diria, certa idade, nesta vida) pode ser
às vezes mais difícil porque existem alguns hábitos, existem alguns laços que foram concebidos como indissolúveis no sistema de
crenças que é o seu.

Há laços que foram concebidos como evidentes, e eles também indissolúveis (quer estes laços se refiram a uma casa, quer estes
laços se refiram a um filho) porque há um sentido de responsabilidades, há um sentido da responsabilização, há uma causalidade,
também, por detrás deste corpo de desejo. Mas isto pertence, de maneira irremediável, ao corpo de desejo e vocês não podem
penetrar o Fogo do Amor deixando se manifestar este fogo do desejo.

Mas lembre-se também que vocês não podem apagar o fogo do desejo pela negação do desejo. Este não pode ser
transcendido e transmutado senão pelo Fogo do Amor.

Então, não há paradoxo, há simplesmente, naquele nível, que aceitar ver-se tal como vocês são.

Não há qualquer inimigo exterior. Não há qualquer inimigo, não mais, Interior.

Há simplesmente atitudes de Espírito.

Há simplesmente atitudes de comportamento e de ação que reforçam seu corpo de desejo, reforçam e fazem nascer o Fogo do Amor
e o corpo do Amor.

E o corpo do Amor não é o corpo do desejo: o corpo do desejo leva-os rumo à densidade, o corpo do Amor leva-os rumo à leveza.
Nenhum desejo, mesmo satisfeito, pode torná-los leves, mesmo que ele os torne leves no instante, ele terminará cedo ou tarde por um
peso, por uma densidade, por uma gravidade.

Observem o que se tornam os laços afetivos, quaisquer que sejam os laços afetivos, quando este laço se distende e quando um dos
dois morre, observem o sofrimento que é, naquele momento, o seu.

Bem evidentemente, estes laços, inscritos ao nível do corpo de desejo, como um laço de amor, não são, de fato, senão laços ligados
aos desejos, às crenças, ligados às convenções, ligados à carne, ligados aos hábitos.

O Fogo do Amor ele, os libera totalmente: ele não lhes diz para deixar tal pessoa, tal casa ou tal situação, mas ele faz vocês portarem
um olhar profundamente diferente e, sobretudo ele torna vocês livres, ele torna vocês totalmente libertos de tudo o que poderia
escravizá-los e impedir a sua própria Liberação.

Nestes tempos particulares que vocês são chamados a viver (e que vocês já vivem), o conjunto de sua vida está chamando a tomar
Consciência do que anima ainda este corpo de desejo, destes fogos (o mais frequentemente mascarados e escondidos) que
aparecem em suas vidas e freiam, literalmente, seu acesso ao Fogo do Amor.

Enquanto existir o menor desejo e o menor fogo de desejo, vocês não podem penetrar o santuário do Coração.

Enquanto existir um fogo de desejo presente, vocês não podem viver, totalmente, o Fogo do Coração, mas jamais foi dito que quando



vocês estão estabelecidos no Fogo do Coração, não poderia mais existir desejo.

  

Compreendam bem, é uma dinâmica que eu qualificaria de sequencial e temporal.

Vocês devem primeiro ver os desejos, vocês devem aceitar que vocês têm desejos e, naquele momento, somente naquele momento,
se vocês aceitam se vir na transparência a mais total, se vocês aceitam serem transparentes então, vocês penetrarão no Fogo do
Coração e, neste Fogo do Coração, o fogo do desejo será transmutado.

Então, naquele momento, vocês poderão estabelecer relações, quer seja com um lugar, com uma pessoa, na liberdade a mais total,
mas nunca antes. Para isto, é preciso aceitar a Humildade, a Simplicidade de se tornar pobre de Espírito e se tornar Transparente,
porque, sem Transparência, vocês não podem penetrar o Reino da Transparência que é aquele da Graça e do Amor.

Então, é preciso aceitar que se, hoje, a despeito de sua assiduidade, a Coroa Radiante do Coração não está ainda ativa, é porque
existem (necessariamente e de maneira implícita e explicita, mesmo se vocês não têm disto Consciência, ainda), as manifestações do
corpo de desejo.

Agora, não é preciso negar este corpo de desejo, não é preciso rejeitá-lo, é preciso simplesmente aceitar se tornar transparente e
aquiescer a estas presenças de diferentes fogos do desejo.

E não é senão naquele momento que vocês poderão então, realmente, atravessar a Porta do Coração, não é senão naquele momento,
realmente, que vocês atravessarão as Portas da Humildade, da Simplicidade.

Estes Pilares do Coração que vão, então, permitir viver a efusão do CRISTO, permitir-lhes viver a Luz Vibral e a Presença em
seus lados, a sua esquerda, de MARIA, Rainha dos Céus ou de uma das Estrelas. Pois, com efeito, cada um dentre nós
podemos acompanha-lhos, durante este período, e participar para estabelecê-los no Fogo do Amor.

Como lhes disse MARIA, um Canal foi aberto.
Este Canal foi aberto á sua esquerda e ele corresponde à possibilidade de uma das Estrelas, ou de MARIA ela mesma, de vir
Comungar convosco, vindo assisti-los, de alguma forma, não para fazer a Passagem em seu lugar, mas para Comungar em sua
Passagem no Fogo do Amor.

As palavras que eu disse são extremamente simples.

O Arcanjo ANAEL precisará, quando a ele, estes Pilares e este trabalho de desdobramento das energias, de alguma forma, e
da Consciência direta dos Pilares dos Mundos que são os Hayoth Ha Kodesh, os Kerubims (os Querubins, se vocês preferem),
que velam a toda transformação Dimensional de um ser vivo, qualquer que seja esta Passagem, em todas as Dimensões.

Esta reversão particular, que acompanha a Passagem de uma dimensão a outra, se inscreve, em vocês, agora. É pelo desdobramento
final desta Luz, ao nível da Coroa Radiante do Coração, que é realizado o Fogo do Amor vindo por fim ao fogo do desejo.

Mas, para isto, é preciso reconhecer que o corpo de desejo, a personalidade, está ainda bem presente, em vocês, como em todo ser
humano. Para isto, é pedido a vocês não negar qualquer desejo.

É pedido a vocês ver claro e estar em total Transparência a fim de poder esperar que o Fogo do Amor venha tomá-los e venha lavar
estes fogos de desejo.

Mas, para isto, é preciso reconhecer que eles estão aí.

É preciso reconhecer que existe uma personalidade que os atrai e os levam a manifestar, quaisquer que sejam os nomes que vocês
dêem a persistência dentro mesmo da matéria: através do medo mesmo da morte, através do medo de perder isto, através do medo
de perder tal pessoa, tal filho, tal pai, pelo medo de perder sua própria vida ou de perder seu dinheiro.

Enquanto isto não estiver transcendido, vocês não podem viver o Fogo do Coração. Como disse o Cristo: “será mais difícil a um
rico passar pelo buraco da agulha que a um camelo passar ai”.

A Porta Estreita não pode se realizar, não pode se viver senão quando o Fogo do desejo é reconhecido enquanto tal e quando vocês
deixam, naquele momento, realmente, agir em vocês, por esta Tensão ao Abandono, este Último desejo, da noite escura da alma, rumo
a Luz.

Isto, vocês todos viveram ou vão todos viver.

Cada um está numa etapa do que eu acabo de descrever.

Isto corresponde estritamente, também, ao que JOÃO chamou, eis quase um ano, o Choque da Humanidade, que está em fase, eu
diria de atualização, a mais total, em seu mundo.

As regras mesmo da vida nesta Dimensão vão ser mudadas e estão mudando.

Então, cabe a vocês também definir se vocês querem fazer parte do antigo ou fazer parte do desconhecido e do novo.

Mas, como disse IRMÃO K, se tornar Autônomo e Livre não pode se fazer mantendo os laços, quaisquer que sejam, neste
Mundo.
Isto não quer dizer que vocês precisam se tornar um ermitão recluso e isolado do mundo, mas é simplesmente o olhar da Consciência
que deve mudar, em Verdade, pela Transparência a mais total, na Humildade e na Simplicidade a mais total, e na pobreza de Espírito.



Enquanto vocês não tiverem realizado isto, a Coroa Radiante do Coração não poderá jamais se abrir.

Mas ela se abrirá como uma flor e ela se ativará instantaneamente, neste período que é o período último da Graça, tal como o definiu
MARIA e até o fim desta dimensão final, do qual ninguém conhece a data.

É durante este período que vocês têm a fazer (se vocês não fizeram) este último Abandono à Luz.

Mas retenham bem que vocês não podem constranger qualquer desejo.

Simplesmente, vocês não podem senão estar conscientes, mas estar consciente é aceitar vê-los, não é esconder a face e se esconder
de si mesmo. É aquiescer a tudo o que a vida os propõe viver, quer seja uma doença fulminante, quer seja uma perda fulminante: é
nestas circunstâncias aí que o ser humano deve aumentar na Luz e não na resistência.

Lembrem-se destas palavras, porque, cada um a seu grau, cada um em função do que vocês vieram viver, neste momento preciso da
história da humanidade, vocês estarão face ao que vocês têm que afrontar, não enquanto armadilha, não enquanto punição, não
enquanto retribuição. Mas antes unicamente como um mecanismo íntimo, sobrevindo em vossa Consciência, vos permitindo (se tal é
vosso verdadeiro caminho) sair do corpo de desejo e entrar no corpo de Amor.

Se vocês ainda não tiverem sido chamados, serão, nos dias, eu digo bem, os dias que se instalam ante vocês. E que vocês têm, de
toda maneira, para toda a humanidade, a viver: é a Passagem da Porta Estreita, é a Noite Escura da alma, é o momento onde é
preciso renunciar à Atração e à Visão de Ahriman e de Lúcifer, como disse IRMÃO K.

É o momento onde é preciso se comprometer.

É o momento onde é preciso (com disseram numerosos místicos, no ocidente) desposar o Cristo, se tornar, para uma mulher, sua
esposa, se tornar a Luz do mundo.

Você pode ser uma luz deste mundo e ser a Luz do mundo.

Onde está sua Luz?

Está ela em seu corpo de desejo?

Está ela na satisfação de seus desejos, quaisquer que sejam eles, ou está ela em seu Coração que é a Liberação total?

Mas isto não poderá ser um e outro.

Cada vez mais, isto vai se tornar evidente para vocês, mesmo para aqueles dentre vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que não o
percebem ainda. Isto vai se tornar cada vez mais flagrante, tanto como em sua vida, porque as circunstâncias de sua vida, durante
estes momentos, são exatamente aquelas que vocês precisam para conduzir bem esta decisão: aquela de estabelecer-se no Fogo do
Amor ou a de permanecer no fogo do desejo.

Lembrem-se que não há solução superior a outra, mas que há simplesmente orientações e escolhas, profundamente diferentes, mas
que vocês não podem pretender à Luz se se mantém, em vocês, qualquer ilusão, se se mantém, em vocês, qualquer fogo do desejo,
qualquer que seja.

Então, efetivamente, cabe a vocês se verem, na Transparência a mais total.

Cabe a vocês se olhar, na Humildade, na Simplicidade.

Cabe a vocês aceitar não ter nada a compreender, pois vocês não podem compreender e ser: é seja um, seja outro.

Hoje, vocês querem ser ou vocês querem compreender?

Pois não há nada que possa ser compreendido, no que concerne a Seidade. A Seidade é algo que se vive no Fogo do Amor e da
Graça e que não tem nenhuma justificação e nenhuma explicação outra que a da renúncia ao conjunto dos fogos do desejo.

Eis as palavras que eu tinha a lhes dar, através de minha Presença e de minha Vibração.

Então, nós temos ainda um pouco de tempo e se, em vocês, existem questões, com relação ao que eu acabei de dizer, e se eu puder
trazer ainda mais Luz, eu o farei com grande prazer.

Questão: Você poderia desenvolver acerca da expressão: “ser pobre de Espírito”? 
É um momento, meu Irmão, onde é preciso se tornar como uma criança e viver as coisas como uma criança. A Luz é, para vocês,
desconhecida. Ela é descoberta e esta descoberta não pode se instalar senão se vocês aceitam a deixar trabalhar.

Não são vocês que decidem, na Luz.

Não é a personalidade, nem o corpo de desejo, nem o mental, nem o intelecto que decide.

É a Luz que decide.

Então, jogar o jogo da Luz é se tornar a Luz e isto não necessita de nenhuma explicação, de nenhuma compreensão.

Vocês precisam, portanto ultrapassar e transcender o estado da compreensão, o estado da explicação. Isto se chama aí também, o
Abandono a esta Luz.

Pobre de Espírito é aquele que aceita não mais fazer jogar seu mental, não mais fazer jogar sua inteligência, não mais fazer



jogar seu ego, fosse ele o mais espiritual, mas de se colocar, totalmente, na confiança a mais absoluta à Luz.

Enquanto vocês querem controlar o que quer que seja, vocês não podem viver a Coroa Radiante do Coração.

Questão: O Canal para estar em comunicação com você mesmo ou outras Irmãs, está desperto em cada humano? 
Desde a abertura da Porta do Coração Posterior, chamada a Porta KI-RIS-Ti, existe um Canal que se constituiu, para todo ser humano,
mas isto não quer dizer que cada ser humano, sobre este planeta, é capaz de ouvir a Irmã que está presente aos seus lados.

Para isto, é preciso que a Consciência se volte rumo a este Abandono à Luz. A personalidade não poderá jamais ouvir o que diz este
Canal, mesmo que ele esteja presente. Este Canal se dirige ao Espírito e para ouvi-lo e vivê-lo, de maneira a mais consciente, é
preciso ter penetrado o Templo do Coração.

Isto corresponde, dito de outra forma, ao que foi dito, por alguns Arcanjos: que nós nos encontramos, doravante, na borda de sua
Dimensão, perceptíveis, cada vez mais perceptíveis.

Mas aquele que está voltado para o corpo de desejo não poderá de forma alguma nos ouvir, exceto em um dado momento, chamado o
face a face, onde MARIA se exprimirá na orelha de cada um.

Mas é antes que é preciso fazer o trabalho e este trabalho não é um trabalho, vocês compreenderam. É apenas uma mudança de
Consciência.

Questão: A ausência de medo é um indicio para transcender o que temos a transcender para atingir a Luz? 
Minha Irmã, todo o que se opõe ao Amor não é senão o medo e nada mais. Se não há, portanto mais qualquer medo presente, não
mais obstáculo ao Fogo do Amor.

Questão: O que é do Fogo do Amor quando se tem a sua volta seres negativos? 
Como é que alguém que estivesse estabelecido no Fogo do Amor poderia ser alterado pelo que quer que seja de exterior? Isto é
impossível.

O único obstáculo é si mesmo. Não há inimigo, nem Interior, nem exterior. Não há sempre senão a personalidade e o ego. Enquanto
existe a impressão de um obstáculo exterior (que seja um filho, um pai, que seja financeiro, que seja o corpo), isto não é senão um álibi
encontrado pelo ego e nada mais.

Questão: Como desenvolver e estabilizar o Fogo do Coração? 
Simplesmente, deixarem-no trabalhar, e aceitar sempre os Quatro Pilares (nota: Transparência, Humildade, Simplicidade, Infância) que
são de alguma forma, os elementos que vão permitir a este Fogo do Coração se manter.

Lembrem-se também o que foi dito, por numerosos interventores (Irmãs, como Anciãos ou Arcanjos): o chamado da Luz vai se tornar
cada vez mais intenso, ele os pegará desprevenidos. É naqueles momentos que será preciso demonstrar, a vocês mesmos, que vocês
aceitam e aquiescem ao Fogo do Amor e que vocês não sucumbem ao fogo do desejo.

Lembrem-se que a cada dia, cada minuto, cada sopro, vocês estão cada vez mais nesta evidência. Um e outro não podem ir de par:
eles se distanciam, de maneira definitiva.

Vocês não podem manter o que quer que seja desta Dimensão onde vocês estão no Fogo do Amor. É esta escolha aí, última, que é o
choque da Humanidade, através das circunstâncias seja de seu próprio corpo, seja de sua própria família, seja de seu país, seja da
Terra inteira, em definitivo.

Questão: Em 3ª Dimensão, como responder às consequências de seus atos, pensamentos? 
Isto é uma visão e um ponto de vista da personalidade. Quando você vive na Graça, nesta Dimensão, nada mais disto pode te afetar.

Questão: E se nós devemos assumir certos cargos? 
Minha Irmã, quem diz: “eu devo”, se não é a personalidade?

Você crê que quando eu vivi meus Samadhi, havia um “eu devo” que existia? Você crê que quando eu passei anos neste estado de
Alegria inefável, qualquer “eu devo” podia se manifestar?

Isto mostra, simplesmente, a diferença de perspectiva.

Isto mostra, de diferentes maneiras explicitas, o que é o fogo do desejo (ou fogo do dever) com relação ao Fogo do Amor.

Questão: Mais nenhum desejo, mais nenhuma responsabilidade deve então nos impedir? 
Eu não disse de forma alguma isto.

Eu disse simplesmente que é preciso aceitar ver este “eu devo” como fazendo parte do fogo do desejo e, portanto da personalidade.

Você quer viver o Amor ou você quer viver o “eu devo”?

Não há alternativa e não se pode sair disto.

Agora, não é questão de negar: “eu devo”.

Eu digo e digo de novo. É a Consciência que muda.

A partir do momento em que há um acesso autêntico (e que se torna permanente) à Unidade, vocês crêem que a Consciência Unitária,
vocês crêem que a Unidade e a vivência desta Unidade, o acesso a esta Multidimensionalidade, tem algo a ver com as vidas que



vocês viveram, aqui, sobre esta Terra?

Vocês crêem que isto tem alguma coisa a ver com um sentido de responsabilidades, qualquer que seja?

Se vocês crêem, então isto quer dizer que vocês deixam lugar ao corpo de desejo e não ao corpo de Amor.

O corpo de desejo será sempre uma justificação e uma explicação ou uma reivindicação.

O corpo do Amor é um estado de Graça que se basta a si mesmo e, cada vez mais, vocês não poderão estabilizar a Graça se vocês
estão no “eu devo”.

É agora que é preciso conduzir bem as escolhas.

É agora que é preciso conduzir à conclusão e à concretização, seja do corpo de desejo, seja do corpo de Amor. E um não pode ir com
o outro. Mas, ainda uma vez, não é porque vocês vão se desembaraçar de seus compromissos, se desviarem de seus filhos, de seus
pais, de seu trabalho, que vocês vão encontrar o Fogo do Amor. Eu precisei bem isto.

Dito de outra forma, enquanto existe uma esperança neste mundo, vocês estão neste mundo e vocês não saem deste mundo.

O Cristo os havia apresentado exatamente da mesma forma, com outras frases, com outras parábolas. Mas estas parábolas não são
destinadas a serem virtudes teológicas, mas antes a ser vividas em vossa vida, se não qual é o sentido?

Questão: O que você chama corpo de desejo compreende o medo, o dever e o desejo? 
É o conjunto do que foi chamado o corpo de desejo, que foi longamente expresso. O corpo de desejo, é tudo o que os mantém na
ilusão deste mundo, é tudo o que é projetado ao exterior de vocês. Pois isto que é projetado sobre seu olho, sobre a tela de sua
Consciência não é senão o resultado de suas próprias projeções.

Nada chega por acaso.

Assim, se a vida lhes dá a viver tal medo, tal doença, tal dificuldade, é que isto existe, irremediavelmente, em vocês, antes de tudo.

Este mundo, tal como vocês o vivem, é uma ilusão, e, no entanto é nesta ilusão que deve se encontrar a Verdade.

Portanto enquanto vocês dão peso a qualquer ilusão, a qualquer participação a este mundo (o que não quer dizer, ainda uma vez, não
participar aí, mas antes, estar Lúcido e Consciente, totalmente), vocês não podem sair.

Enquanto existe uma projeção, enquanto existe uma atração, enquanto existe uma visão de qualquer imagem, de qualquer desejo que
seja vocês não podem penetrar o Reino do Coração.

CRISTO disse: “busquem o Reino dos Céus e o resto virá de si mesmo”.
Cabe a vocês provar e a vocês prová-lo.

Pois como pretender viver a Graça e se precipitar para consumir um medicamento? Pois como pretender viver a Graça e guardar
dinheiro? Pois como pretender viver a Graça e ter medo que um filho ou um cônjuge nos abandone?

Isto é impossível e isto vai lhes aparecer cada vez mais violentamente e cada vez mais cruamente. Ainda uma vez, isto não é nem uma
punição, nem uma justiça, nem uma retribuição, mas simplesmente a colocação em ação da Luz, sobre este mundo.

CRISTO disse: “aquele que quiser salvar sua vida, a perderá”.
O que vocês querem salvar e o que vocês querem viver? Sua vida ou o Amor?

O chamado de MARIA se resumirá a isto, mas lá, vocês não terão mais tempo de por este tipo de questão.

Questão: O que é o “face a face”? 
O face a face é o momento em que vocês percebem a distância ou a coincidência que corresponde ao que vocês projetaram no
exterior e a diferença ou a coincidência que existe com o que vocês são em Verdade.

Em resumo, é o face a face entre o ego e o Espírito.
Seja o ego foi transcendido pelo Espírito, seja ele não o foi.
Os testemunhos são a Alegria, a Paz e as Coroas Radiantes.

Questão: Não viver os fenômenos que você descreve decorre da Noite Escura da alma? 
Não.

A Noite Escura da alma é algo muito mais violento e profundo que o simples fato de não sentir a Coroa Radiante do Coração. É o face
a face, levado ao extremo.

É perceber, em Verdade, lá onde está a Luz e lá onde ela não está e, em Verdade, lá onde vocês estão: na Luz ou não na Luz.

Este face a face é também, de alguma forma, o que foi chamado, pela Fonte ela mesma, a Promessa e o Juramento, que restabelece
a conexão com o Espírito, qualquer que seja seu futuro e vossa devir, segundo a persistência ou não do corpo de desejo.

A Noite Escura da alma corresponde também a um aclaramento, pela Luz, das zonas de sombra. Se estas zonas de sombra são
aceitas, elas são, ao mesmo tempo, transcendidas, e a Noite Escura da alma desaparece então.

Se a Noite Escura da alma dura, isto quer dizer que não há transcendência das zonas de sombra e que estas não querem ser



observadas, na Transparência, na Humildade e na Simplicidade.

Questão: Há uma diferença entre a Crucificação e a Noite Escura da alma? 
Isto é diferente para cada um, mas o que se estabeleceu, agora, é um fenômeno coletivo, vocês compreenderam que vai, de alguma
forma, sincronizar o caminho de cada um, sobre a mesma Verdade.

Para alguns, isto será concomitante, para outros não.

Mas quanto mais o tempo Terrestre avança, mais este tempo tende a desaparecer. Esta distância tende a desaparecer entre os dois
mecanismos.

Questão: Por que é tão difícil não mais chafurdar na dualidade? 
Isto é muito fácil.

O que é difícil é Abandonar a pequena pessoa: é o mesmo princípio que os conduz do que vocês chamam a vida à morte.

Quem aceita sua morte quando ela lhe é anunciada por uma doença?

Salvo que, aí, vocês passam da morte à vida e, no entanto, vocês não podem aceder à Autonomia e à Liberdade se vocês não aceitam
se liberar, totalmente, do conhecido para viver o desconhecido.

Isto se chama (e se chamará sempre) o medo, que está inscrito nos mecanismos mesmo de sobrevivência da personalidade. O maior
dos paradoxos da personalidade é de se crer imortal, enquanto que, quando vocês retornam em outra vida, o que resta da
personalidade que existia antes? Estritamente nada.

A personalidade tem medo da dissolução.

É preciso se Abandonar. Isto se chama a Crucificação. Isto parece muito difícil, como você o disseste, quando se está preso dentro.
Enquanto que é um mecanismo muito simples, na Humildade, na Simplicidade e na Transparência. O que diz ser difícil são apenas o
ego e sempre o ego e sempre o fogo do desejo.

Questão: Você pode nos fazer experimentar um espaço de Amor Incondicional? 
Vocês o vivem a cada vez que nós estamos convosco. Vocês o vivem a cada vez que vocês se alinham. Se vocês não o vivem, é
porque existem no Interior de vocês mesmos, reticências e medos. Ninguém pode ultrapassar a Porta em seu lugar e, para atravessar
esta Porta, é preciso soltar, totalmente, tudo o que pertence ao corpo de desejo.

O Abandono à Luz é isto. Não há senão vocês que podem realizá-lo, do Interior.

Nós não temos mais perguntas, nós agradecemos. 

Irmãos e Irmãs encarnados na carne desta Terra, na terra desta carne, eu  proponho um espaço de Comunhão entre nós e eu espero
revê-los, e estar ao seu lado, para alguns dentre vocês.

... Efusão Vibratória...

___________________________

Mensagem da amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1191
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Versão para o português: Shylton
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- Ensinamentos da Estrela AL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs na carne, eu lhes apresento as minhas homenagens e o meu Amor.
Eu venho, hoje, como Embaixadora do Triângulo do Fogo.

Eu venho hoje, enquanto Estrela, a fim de tentar falar de um mecanismo extremamente preciso, que deve dar
sequência ao que MARIA lhes disse, há muito pouco tempo, referente à chegada da Luz (ndr: ver as duas

canalizações de MARIA, de 26 de setembro de 2011 (1)).

***

Todos, sem qualquer exceção, seguiram o seu caminho, a sua vida, procurando um bem-estar, a Luz, a
Verdade, o Amor.

Hoje, cada um de vocês sobre esta Terra chegou a um momento específico.

Em vocês, vive-se, mais ou menos facilmente, o processo de assimilação da Luz, no interior da sua
consciência, no seu corpo, na sua vida, em todos os seus componentes de vida – tanto vocês, consigo

mesmos, como vocês, sobre este mundo e como vocês, com o seu ambiente.

MA ANANDA MOYI - 27 de setembro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-2nG-SpablB0/Uyx7nAypAnI/AAAAAAAAETo/nHrNkfyvgt4/s1600/000+MaAnanda+-+27.09.2011'.JPG
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Canalisation_-_20110927_-_MA_ANANDA_MOYI.mp3


Onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, seja qual for a sua idade, sejam quais forem as suas
condições, seja qual for o seu estado, e em todos os níveis, é exatamente o que é necessário para vocês, para

viver isso de que vou falar.

***

A Luz que vocês vivem, de maneira mais ou menos fácil, com estados Interiores mais ou menos adequados,
preenche-os dessa Luz, a fim de fazê-los viver esse Encontro consigo mesmo, como Seres de Luz, Sementes

de Estrelas, Filhos do Um, Espíritos de Fogo, Seres ígneos, KI-RIS-TI.

Sejam quais forem as denominações pelas quais podemos nomear a Verdade do seu Ser, todos vocês, mais
ou menos, prepararam o que acontece em vocês.

O que acontece em vocês, é claro, deve também acontecer, de maneira sensível e visível, sobre esta Terra.

E o que está vindo, MARIA anunciou a vocês, e nós ali os preparamos, umas e outras, assim como os Anciões,
os Arcanjos e por outras vias.

Essa preparação foi, para cada um de vocês, a oportunidade de manifestar algumas mudanças, de
compreender algumas coisas, de aceitar alguns elementos ou de recusá-los, ou de não compreender, por

enquanto.

Alguns ensinamentos foram dados, permitindo-lhes, por diferentes Yoga (ndr: ver a série de «protocolos» (2)),
por diferentes compreensões também, aproximarem-se de um Instante específico.

Esse Instante específico foi também abordado, de diferentes modos, pelos Anciões, que se referiram a um
Choque da Humanidade, que se referiram a uma mudança de estado, a uma mudança de consciência, a uma

mudança de Dimensão.

O que se acendeu em vocês, ou o que resiste em vocês, deve levá-los a um momento preciso, a um momento
específico.

Alguns de vocês tiveram necessidade de uma preparação mais longa do que outros.

Alguns Irmãos, algumas Irmãs chegam, hoje, próximos desse evento, sem terem qualquer noção específica do
que possam representar as Estrelas, a Luz.

Isso não importa.

Vocês estão, novamente eu repito isso, exatamente, no lugar correto.

***

Chegará um momento, um Instante, que ninguém conhece a data, exceto Aquele que virá à noite, apresentar-
lhes a sua Luz.

E é aí onde eu quero chegar.

Pediram-me para desenvolver sobre esse conceito de dizer «sim» à Luz, sobre o que isso significa.

Por enquanto, vocês disseram «sim» à Luz no Interior de si (alguns há muito tempo, outros, mais
recentemente).

Esse «sim» à Luz reflete-se por uma série de manifestações, de percepções, de modificações.

Esse «sim» à Luz pode, também, acompanhar-se, no Interior da consciência humana, por um período mais ou
menos perturbado que foi, ele também, chamado de Noite Escura da alma, cada um, de algum modo, e cada
uma, devendo fazer, de alguma maneira, esse último desenvolvimento, essa última limpeza da consciência.

Nós falamos, há vários meses - e, em particular, desde março e abril - de uma série de elementos de revelação
da Luz, de Fusão dos Éteres, de transformação da sua consciência, de vivências Vibratórias, de todo um

conjunto de elementos que iam, todos eles, à sua maneira, para a mesma direção, que é esse Encontro com a
Luz que, aí, não é mais um mecanismo Interior, unicamente, mas será - como vocês, eu espero,



compreenderam - um mecanismo planetário.

***

A sua preparação foi mais ou menos fácil, mais ou menos simples e, hoje, ela é, também, mais ou menos fácil,
mais ou menos simples.

As circunstâncias específicas da vida de vocês, as circunstâncias específicas do seu estado Interior, hoje,
estão, precisamente, no estado adequado ao que vocês têm que viver, no nível de um mecanismo que não os

envolve mais individualmente, mas coletivamente.

Esse momento coletivo, MARIA anunciou-lhes, é iminente.

É claro, iminente, para nós, quer dizer que já está consumado, inteiramente.

Resta, de algum modo, conscientizar-se dele, pela coletividade humana, pela humanidade, na sua totalidade, a
fim de que cada um e cada uma encontre-se na sua própria Criação (se preferirem, no seu próprio destino,

embora essa palavra não seja completamente ideal).

***

Então, é claro, eu vou tentar falar-lhes desse mecanismo, desse momento e do que será vivido no Interior de
vocês mesmos, em relação a esse momento específico, quando ele chegar à consciência da humanidade na

superfície da Terra.

Esse momento está totalmente ligado - vocês compreenderam - à chegada maciça da Luz Branca, à chegada
final da Luz Branca.

Um conjunto de fatores correspondente, nesse momento, ao plano observável, está ligado, é claro, ao Sol, à
Terra, a vocês todos, a nós todos e, também, a fatores que vêm de bem mais longe do que do seu próprio
Universo, de bem mais longe do que da própria Dimensão da vida da Terra, e onde o conjunto de planetas

desse Sistema Solar e o conjunto de Estrelas desempenham um papel.

Quando esse momento chegar, será necessário, efetivamente, preparar-se para dizer «sim» à Luz.

Muitos elementos foram comunicados, através de ensinamentos, diversos e variados: o Abandono à Luz, as
diferentes Etapas, as diferentes etapas de revelação da Luz e a abertura de Novas Frequências.

Eu não voltarei nisso, porque é uma história e é um passado, no dia de hoje.

Se vocês não conhecerem nada disso, hoje, não é mais tempo de interessar-se por isso.

É apenas tempo de inclinar-se sobre o que vocês São, de inclinar-se sobre o que vocês vivem.

Eu lembro que a condição na qual vocês estão é, estritamente, para vocês, para viverem esse momento.

***

Esse momento vai acontecer em determinadas condições.

Essas condições prévias foram-lhes dadas já há muito tempo: o Som do Céu e da Terra, o Canto do cosmos e
o Apelo de MARIA.

Elas serão, de algum modo, a última injunção para prepará-los.

Mas, como vocês sabem, Interiormente, a sua preparação, para alguns de vocês, já começou há muito tempo
(e, para outros, de maneira muito mais recente).

Isso, eu repito, pertence ao passado, à história, e não deve mais preocupá-los neste dia de hoje.



A Luz virá encontrá-los não mais unicamente no seu Ser Interior, mas na superfície deste mundo.

E a Luz é um Fogo, um Fogo de Amor, um Fogo que vem consumir a totalidade do que não é do Amor e da
Luz, a totalidade do que é Ilusão, a totalidade do que é (como disseram) efêmero.

Esse momento supera tudo o que vocês podem imaginar, tudo o que vocês podem temer ou esperar porque,
sejam quais forem as imagens, sejam quais forem as percepções, sejam quais forem os sentires, sejam quais

forem os sonhos, independentemente do que vocês percebem atualmente no seu corpo, seja o que for, até
mesmo, o seu acesso total e Livre ao Estado de Ser, vocês não têm as ferramentas que lhes permitem, eu

repito, pôr em palavras e conceituar o que será vivido.

***

Então, é em relação a esses eventos, a esse evento específico, pontual, que é necessário aprender a dizer
«sim».

Dizer «sim» à Luz é aquiescer.

Aquiescer a essa Consumação de tudo o que é da Ilusão, a esse Fogo de Amor devorador que vem,
efetivamente, tanto no sentido literal como no sentido simbólico, Consumi-los: Consumi-los no Amor, na

Alegria, em uma Verdade tão grande e tão incompreensível.

Muitos elementos (pontos de referência, se preferirem) foram postos para vocês, por nós, como pelo conjunto
da humanidade.

Lembrem-se de que, seja qual for o seu estado de hoje, é exatamente o estado ideal para vocês, para viverem
o que é para viver.

Não Interiormente, porque isso acontece em vocês e pertence a vocês.

Por outro lado, esse evento pertence à humanidade, como eu disse, na totalidade, e ninguém poderá dele
subtrair-se, ninguém poderá ignorá-lo, ninguém poderá evitá-lo, ninguém poderá deslocá-lo.

Isso acontece, como vocês sabem, no corpo, seja qual for a consciência que o habita no momento, porque é
nesse corpo que deve ser vivido o mecanismo que foi nomeado Ascensão, Ressurreição, Crucificação.

Como vocês sabem, o tempo torna-se, a cada dia, cada vez mais reduzido, e eu devo dizer que, além da
esperança, da espera ou do medo, quanto mais o tempo for reduzido, mais isso é importante, porque ele lhes

dá a oportunidade de se prepararem, ainda mais e ainda melhor, para esse momento em que vocês
devem dizer «sim» à Luz.

***

Nos momentos que precederem esse Instante, tudo irá se tornar Luminoso, tudo irá se tornar Vibrante.

Um pouco a exemplo do que alguns de vocês vivem no Interior da sua consciência e do seu corpo: essa
precipitação de Partículas Adamantinas (que alguns veem pela Visão Etérea, no ar, no Sol, no Céu e ao redor

de si, ou à noite) vai precipitar-se de maneira ainda mais evidente, fazendo com que, mesmo aqueles de vocês
que não têm a Visão Etérea, nem a Visão do Coração, não possam ignorar o que acontece.

A vivência do seu momento, nesse momento comum, far-se-á, é claro, conforme a sua capacidade, naquele
momento, para dizer «sim».

O que eu quero dizer com isso é que vocês não têm que temer nem os receios, nem as interrogações, nem os
medos.

Vocês têm que ir além disso, mas vocês têm, sobretudo, que se preparar.

Preparar-se para o quê?

Não para melhorarem, não para procurarem ainda mais, mas, realmente, do mesmo modo que se anuncia a
alguém que vai morrer que ele vai morrer, preparar-se para viver de novo.



Preparar-se para encontrar a Luz, não unicamente nas Vibrações do seu corpo, não unicamente nas Vibrações
da sua Consciência, mas na totalidade.

***

Esta preparação não é uma preparação unicamente Vibratória, agora.

Ela é um mecanismo Interior que deve fazê-los aceitar desprender-se, Abandonar-se e aceitar que a Vontade
da Luz se realize, e que a sua vontade não possa, de maneira alguma, contrapor-se a esse «sim» à Luz.

Se o seu estado de humor, se o seu estado de Vibração for marcado pelo medo, então, vocês devem, hoje,
não procurar transcender esses referidos medos, mas, de preferência, exclusivamente, trabalhar no Abandono

à Luz.

E, quando eu digo «trabalhar», eu não falo mais de trabalhar, realmente, mas, justamente, de nada fazer, a fim
de Ser.

De deixar-se trabalhar pela Luz, porque ela trabalha no Interior de vocês, pela Inteligência dela, além mesmo do
que vocês possam perceber e Vibrar.

O mais importante é, portanto, preparar-se para dizer «sim» à Luz.

As Núpcias de Luz, esse Instante comum à humanidade - que, por enquanto, é individual - são levadas a
tornarem-se as Núpcias de Luz da humanidade.

E, como eu disse, ninguém poderá subtrair-se, ninguém poderá evitá-lo, esteja onde estiver sobre esta Terra,
seja neste corpo, seja agora do outro lado do véu, passado pelas Portas da morte em meio ao corpo efêmero.

***

O «sim» à Luz é dizer «sim» à Consumação pela Luz, pelo Amor, pela Alegria.

Mas lembrem-se: vocês não conhecem a Luz.

O que significa que a personalidade, os resquícios da sua vida nessa matriz, por intermédio do seu mental (da
própria personalidade, mesmo refinada, mesmo purificada e pacificada), que o seu estado mental será também

submetido, de algum modo, à rude prova.

A preparação que vocês efetuaram (pelos alinhamentos há um ano, pela realização
da Merkabah Interdimensional Coletiva e pela sua capacidade para dali extrair a Luz Vibral) os aproximou, eu

repito, desse «sim» à Luz.

Vocês devem lembrar-se de que vocês não são os seus medos, de que vocês não são, ainda menos, esse
corpo, de que vocês não são essa personalidade que pensa e que age, de que vocês não são a vida que

vocês vivem aqui, de que vocês São bem mais do que tudo isso.

Saber disso deve encorajá-los a viver, agora, pelas suas próprias Núpcias de Luz, o momento atual onde a
Passagem da Porta Estreita pode ser realizada.

E deve, também, conduzi-los a essa Porta, na qual vocês aceitam ficarem nus, serem expostos, tornarem-se
essa Transparência da qual nós falamos, tornarem-se essa Infância, essa Humildade, essa Simplicidade que

irão lhes permitir, se vocês se respeitarem no Interior desses Quatro Pilares, não ter mais qualquer dúvida
invadindo-os, não em suas próprias Núpcias de Luz (que podem, eu os lembro, seguir um calendário que lhes

é próprio), mas, no momento em que o calendário comum juntar-se ao seu calendário individual.

Então, naquele momento, será necessário ser capaz de dizer «sim».

Será necessário, no espaço de um sopro (e, quando eu digo um sopro, esse tempo irá lhes parecer
extremamente curto), um sopro da Terra, ou seja, de fato, algumas horas, e durante essas algumas horas,

vocês deverão dizer «sim»: deixar a Luz Consumi-los, fundir-se na Luz, não mais dar peso e chance ao que
quer que seja mais senão à Luz.

Não será mais tempo de procurar seja o que for.



Nada mais haverá para projetar.

Não haverá mais seja o que for para efetuar, exceto esse sim à Luz.

***

Foi dito a vocês, durante esses anos, frequentemente, que os primeiros serão os últimos, e que os últimos
serão os primeiros.

Porque aqueles que viverem esse momento final das Núpcias de Luz coletivas, na pura Transparência e
Simplicidade dessa Via da Infância, que não estiverem a par de nada, irão viver, talvez, esses momentos de

Graça com estupefação, mas sem a ele se opor.

Lembrem-se de que os primeiros momentos desse contato, nesse último sopro, são, de algum modo,
condicionantes para a sua Evolução na sua própria Criação.

Vocês irão Criar a sua própria realidade, que é em função, é claro, não exclusivamente da sua história, não
exclusivamente da sua busca, não exclusivamente do que vocês poderiam ser tentados a chamar de evolução

sobre a Terra, dos seus contatos com outros Planos, com outras Dimensões (reais ou imaginadas).

Mas lembrem-se de que esse mecanismo vai levá-los a não mais definir-se por qualquer coisa exterior à
própria Consciência.

E a Consciência, eu os lembro, não é nem esse corpo, nem as emoções, nem o mental, nem a vida que vocês
levam sobre este mundo.

Naquele momento, será necessário fazer abstração: não será mais tempo de pensar em prever, em proteger,
em responsabilizar-se seja pelo que for, mas será, bem mais, tempo de dizer «sim» à Luz e de deixar a Luz
conduzi-los nesse Fogo de Alegria, de Amor, de Liberação, nesse Sopro queimando do Amor que Consome.

***

Naturalmente, a personalidade, nesses momentos, seja qual for o seu contato com o Estado de Ser, virá impeli-
los para que não mais vejam a Luz e para conservarem uma visão de lagarta, ou seja, para considerarem de

preferência o seu próprio fim, mais do o seu próprio nascimento nos Mundos da Luz Autêntica.

Nada escutem do que pode chegar como pensamento.

Nada escutem do que pode ser dito no exterior da sua própria Consciência.

Não escutem ninguém.

Escutem apenas vocês mesmos, escutem apenas essa Luz que vem consumi-los no Amor e na Alegria.

Esse Fogo é um Fogo de Amor, e o Fogo de Amor Consome.

Ele os extasia e é um Êxtase.

É claro, aqueles de vocês que, naquele momento, tiverem medo, terão dificuldade para extasiar-se.

Então, vocês não são os seus medos.

Naqueles momentos, toda a sua Consciência, como lhes disse a minha Irmã HILDEGARDA (ndr: ver a
canalização de HILDEGARDA DE BINGEN, de 25 de outubro de 2010 (3)), deve estender-se nesse Abandono

Final à Luz, a esse Fogo.

O Fogo que vai Consumi-los não vai queimá-los, não vai destruí-los.

Ele vem, realmente, regenerá-los no Sopro do Espírito, no Sopro do Amor.

E é unicamente nesse último sopro, se vocês aceitarem, que vocês poderão vivê-lo, inteiramente, sem
qualquer barreira, afastando-se progressivamente do que vocês são ou creem ser sobre este mundo (da sua
pessoa, da sua vida, das suas relações, dos seus medos), e vocês irão entrar na Graça, nas Núpcias de Luz



coletivas, de maneira cada vez mais Fluida.

O que eu quero dizer com isso é que apenas os primeiros instantes desse último sopro podem ser os atos de
resistência da personalidade.

Mas, se vocês mesmos disserem «sim» à Luz, a personalidade não poderá ir muito longe para impedi-los de
Ser, na Ressurreição e na Eternidade.

***

Vocês serão ajudados, é claro, porque (como nós dissemos) o Canal de Comunicação com as Estrelas está
aberto.

Vocês serão ajudados porque nós estaremos muito próximas de vocês, esperando que vocês cruzem essa
Porta Estreita, inteiramente.

E se vocês avançarem, honestamente, vocês irão nos perceber, de maneira cada vez mais aberta, aí também.

São vocês, e vocês sozinhos (isso também nós repetimos muitas vezes) que cruzam essa Porta.

***

Então, alguns de vocês têm a oportunidade de viver o Impulso de CRISTO e as suas Núpcias de Luz, a título
individual.

A cada dia, doravante, vai reforçar-se esse estado de Núpcias de Luz.

Vocês têm o tempo que lhes atribui o fenômeno coletivo.

E lembrem-se de que, quanto mais ele estiver defasado do seu calendário terrestre, mais isso lhes dá a
oportunidade de realizar esse «sim» à Luz, de preparar-se para isso, porque nada mais será mais importante
do que esse momento da Passagem, esse momento de Reversão à verdadeira Vida, para condicionar o que

vocês São.

Não é questão, é claro, de saúde, não é questão de idade, não é questão de karma, não é questão de qualquer
preparação, agora, ou de qualquer trabalho.

É questão da sua Consciência, e unicamente disso.

Independentemente de qualquer atributo, independentemente de qualquer vestimenta, de qualquer máscara.

A Porta Estreita apenas é cruzada se vocês voltarem a se tornar como uma Criança.

Nós lhes demos os Quatro Pilares.

Mais do que nunca, esses Quatro Pilares estão aí, efetivamente, para enquadrar, de algum modo, a sua
Liberdade de Passagem.

Mas são vocês que passam.

E esse vocês a que me dirijo não é a personalidade, não é a alma, mas é, bem mais, o seu Espírito, que é Um,
de toda a Eternidade, com a Luz, e que é tempo agora de viver.

***

O que vem é a Alegria.

O que vem é a Verdade.

O que vem é a Liberdade.



As suas Núpcias de Luz estão sendo preparadas em vocês, ativamente: para alguns de vocês, no nível das
Coroas; para outros, no nível das Portas; para outros, ainda, por essa famosa Noite Escura da alma, que deve
mostrar-lhes e demonstrar-lhes, aí onde vocês estão, e demonstrar-lhes que vocês têm uma escolha, real e

efetiva, da sua Consciência, para realizar.

Seja o que for que vocês tiverem que realizar, o tempo dessa última preparação é essencial.

É claro, em meio mesmo à sua personalidade, em meio aos seus diversos entornos, ambientes, sejam eles
quais forem, isso fará desencadear, eu diria, muito medo.

Porque a sua Luz cresce, quer vocês queiram ou não.

As Partículas Adamantinas tornam-se cada vez mais presentes no conjunto das suas estruturas.

E aqueles que recusam a Luz, ao redor de vocês, são sensíveis também a essa Luz.

E isso provoca, para eles, reações de rejeição cada vez mais violentas, porque eles não conhecem esse
Desconhecido.

Nesse sentido, é necessário continuar a não julgar.

Nesse sentido é necessário, cada vez menos, condenar ou ofender.

A separação de duas humanidades não é fácil e, no entanto, essa separação é efetiva.

Ela não é devido à Luz, mas é devido à Consciência que deve ir, Livremente, para onde ela dirigir.

Quer ela leve, então, à resistência e às Dimensões que foram chamadas de Unificadas de 3a. Dimensão, ou
quer ela leve ao Espírito desembaraçado dessa alma, Transfigurada, vocês são, todos vocês, os mesmos

Seres de Luz.

Vocês são, todos vocês, e nós somos, nós todos, Irmãos e Irmãs.

Nós somos, nós todos, parte da mesma FONTE e estamos todos nós conectados, sem qualquer exceção,
com a mesma FONTE.

Não pode ser diferente.

Simplesmente, a consciência de uns e de outros não tem a mesma Vibração e, sobretudo, não tem o mesmo
olhar.

***

Lembrem-se de que alguns estiveram confinados durante muitos Ciclos, durante tanto tempo, que eles não
podem imaginar, por um instante, que o que vocês vivem seja um processo de Luz.

Para eles, a Luz representa a destruição.

Para eles, a Luz representa a Sombra mais total e o medo mais absoluto.

Vocês devem, portanto, avançar para si mesmos, manter – eu diria – certa capacidade.

E, sejam quais forem os obstáculos aparentes podendo existir, tanto no Interior de vocês como na sua vida,
eles estão aí apenas para fortificá-los nesse «sim» à Luz, mesmo se hoje vocês não puderem disso

compreender a lógica nem, nisso, viver o Amor, isso contribui para estabelecer o Amor e para Liberá-los,
inteiramente.

Nós dissemos, há algum tempo, que não era mais tempo, agora, de mudar qualquer coisa, mas que havia
chegado o tempo de realizar o que vocês São.

As Núpcias de Luz permitem isso, no nível individual, inteiramente.

***



Lembrem-se, também, de que haverá momentos, até esse instante final, esse sopro final, em que as Núpcias
de Luz e a Luz irão levá-los a viver ainda mais Luz.

Cabe a vocês, naquele momento, não recusarem.

Cabe a vocês não se interessarem pelo que faz a sua vida comum.

Não renunciando ou confinando-se ou isolando-se, ainda uma vez, mas estando perfeitamente Lúcidos, na sua
Consciência, do que acontece para vocês.

É preciso para vocês, durante esses tempos finais, muita compaixão e muito Abandono.

É preciso para vocês muita Humildade, muita Simplicidade.

Vão para o que é Simples, cada vez mais, porque o que é complicado não é da ordem da Luz.

E o que se torna complicado os leva a modificar, urgentemente, o que deve sê-lo.

***

O apelo da Luz e as Núpcias de Luz, o apelo de MARIA e o apelo do Céu e da Terra fazem-se, doravante,
cada vez mais prementes.

Eles não são, eu repito, no instante em que eu falo, coletivos.

Há sinais precursores, que vocês conhecem, que lhes foram dados, comunicados, mas a sua Consciência
permanecerá o seu guia mais seguro.

A cada vez que algo lhes parecer oposto à Luz, digam-se que é a sua personalidade que trabalha.

Naquele momento, basta, simplesmente, não mais se identificar com isso e deixar, ainda mais, a Luz trabalhar,
porque Ela vem mostrar-lhes, justamente, o que pode restar dessa personalidade.

Então, naquele momento, vocês poderão dizer «sim» à Luz, quando a hora chegar, porque vocês terão, de
algum modo, se adiantado, a título individual, a esse momento coletivo.

Assim, vocês poderão penetrar, de pleno Coração, na Luz Branca que vem Consumir esse mundo.

Apenas o olhar da personalidade poderá ali ver mecanismos terríveis, que nada mais são do que o apego dos
seus olhos ou da personalidade às suas próprias Ilusões ou a essas Ilusões comuns, eu diria.

***

Lembrem-se de que o que vem é pura Luz e de que, mesmo se vocês não conhecerem a totalidade e não
viverem inteiramente a Verdade, nada há a temer dela, porque é o que vocês São.

O que vem ao seu encontro, de fato, nada mais é do que Vocês mesmos, na sua Eternidade.

***

Vocês devem também, durante esse período, centrados entre os seus Quatro Pilares, alinhar-se, cada vez
mais, no Instante Presente.

É claro, há seres que são capazes de encontrar, muito facilmente, esse Instante Presente, e outros, para os
quais é mais difícil.

Como vocês sabem se estão no Instante Presente?



Bem, no Instante Presente não há nem emoção nem pensamento, há apenas essa Vacuidade, essa Plenitude,
essa Vibração e essa Luz.

Assim, portanto, se houver pensamento, se houver emoção, vocês não estão no Instante Presente, vocês
estão no instante seguinte ou no instante anterior.

Então, corrijam o alvo.

Deixem e peçam à Luz para agir em vocês.

Acolham-na.

Aproveitem os momentos em que ela os chamar, mesmo se esses momentos não lhes parecerem os mais
ideais ou adequados, são, no entanto, esses momentos que são necessários para vocês, especificamente.

Não se coloquem questões, a Luz é Inteligente, bem mais do que o seu mental ou a sua razão poderiam
identificar.

***

A Luz vem reabsorvê-los.

E deixar-se reabsorver pela Luz, ou seja, tornar-se, si mesmo, essa Luz, é aceitar pôr fim, conscientemente, a
tudo o que não é d'Ela, a tudo o que não é essa Vibração e essa Consumação.

Como dissemos, para nós, tudo está consumado.

Resta, simplesmente, agora, fazer a alquimia do que está consumado nas outras Dimensões e do que resta a
consumar sobre a Terra.

O espaço e o tempo entre os dois é cada vez mais limitado, cada vez mais curto, progressivamente e à medida
que a revelação da Luz, em suas estruturas e sobre esse mundo, ocorrer de maneira cada vez mais intensa.

***

Aí está o que pode representar esse mecanismo de «sim» à Luz.

Quando chegar a hora, naquele momento específico em que as Núpcias de Luz coletivas forem substituir as
Núpcias individuais, conforme o grau de adiantamento de cada um de vocês, lembrem-se das minhas palavras:

ir para o Desconhecido, Liberar-se do conhecido é aquiescer, inteiramente, à Inteligência, à Luz, ao Amor.

Nada guardar para si, nada guardar de si, nada imaginar, nada projetar, nada temer.

Instalar-se no Instante Presente, inteiramente, e viver a Luz, viver essa Consumação no Fogo do Amor.

Não é mais tempo de procurar seja o que for.

Não é mais tempo de encontrar seja o que for, porque vocês são isso, vocês são essa Luz.

E a distância entre as Núpcias de Luz, que é própria do seu tempo, e as Núpcias de Luz coletivas, essa
distância, esse tempo encurta-se a cada dia um pouco mais, deixando-se viver o que os aproxima mais disso.

***

Então, não julguem as suas próprias condições, não julguem os seus próximos, não julguem o outro, seja ele
quem for, porque, à maneira deles, ao modo deles, em sua resistência ou no que eles mostram de Abandono

mais importante do que o seu, é apenas o que vocês têm que ver e que encontrar para, vocês também,
viverem as suas Núpcias de Luz.



A Humildade está nesse nível.

Ela não está na reivindicação de um título, na reivindicação de uma Vibração, mas, doravante, ela está na
instalação da Consciência no Coração, guiada pelos Quatro Pilares.

Então, naquele momento, os Hayoth Ha Kodesh (os Querubim) podem intervir e estabelecê-los no Coração e
conduzi-los à Luz que é a sua.

O Arcanjo MIGUEL e CRISTO podem dar o toque final e cortar, pela Espada, o que deve sê-lo porque,
naquele momento, há a prova formal de que vocês disseram «sim».

Lembrem-se das minhas palavras porque, a cada dia, elas vão se tornar mais importantes e mais intensas nas
suas próprias Núpcias de Luz.

***

Aí está o que as minhas Irmãs me encarregaram de comunicar a vocês, ao mesmo tempo por palavras simples
e pela Vibração.

Nós temos, eu penso, ainda um instante para vivermos, na Comunhão e na Presença.

Então, nós fazemos isso, no silêncio e, se emergir em vocês um questionamento em relação ao que eu acabo
de Vibrar e de falar, é claro, eu irei responder.

Eu os escuto.

***

Questão: a passagem pela Porta Estreita pode ocorrer por etapas, antes de ocorrer inteiramente?

Existe uma última Passagem, e essa última Passagem acontece de repente, em uma única vez.

Podem existir primícias, mas não pode haver - como dizer - um reabastecimento, pouco a pouco, do Coração.

Isso acontece de repente, em uma vez só, quando vocês soltarem tudo.

Os tempos da preparação terminaram.

As Núpcias Celestes terminaram.

O tempo chegou, eu diria, de finalizar o que está consumado nas outras Dimensões, na Dimensão em que
vocês ainda estão.

*** 

Questão: poderia desenvolver sobre o conceito de «dar a outra face»?

Dar a outra face fazia alusão ao que dizia CRISTO.

Seja o que for que aconteça hoje a vocês, isso está correto.

Que isso atinja a Alegria e o seu Coração, que isso atinja o seu corpo (através de uma doença), que isso atinja
um parente (através de um conflito), que isso atinja uma perda ou que isso os atinja através de algo que lhes é
oferecido ou tomado, isso não tem mais qualquer espécie de importância, porque vocês já não são mais tudo

isso e tudo isso que ocorre é, justamente, destinado a fazê-los ir para as suas Núpcias de Luz.

Durante esse período específico que se abriu (eu os lembro) há muito poucos dias, os Tempos estão
consumados, e é a vocês que cabe mostrar o que vocês realizaram.

Tudo o que não tiver sido dado, de nada vai servir.

Lembrem-se também do que dizia CRISTO: «aquele que quiser salvar a vida, irá perdê-la».

http://lespasseurs.com/chroniques_arcturius/wp-content/uploads/2011/09/98567bc7b4b99ea10f93c4e940c35fc7.gif


O que vem é a Vida Eterna, é a Água da Vida, aquela que elimina toda a sede, porque é a Eternidade.

É o Fogo do Amor, é a isso que vocês são convidados.

Vocês não são convidados a viver uma pequena experiência.

Vocês não são convidados a fazer uma experiência de Luz.

Vocês são convidados às Núpcias de Luz, o que significa que vocês são convidados a viver a sua Eternidade.

Para isso, todo o supérfluo deve esvaziar-se, seja qual for o modo pelo qual ele se esvazia.

*** 

Questão: se tudo está consumado, por que é ainda necessário dizer «sim» à Luz?

Tudo está consumado no nível coletivo, sim, mas, será que o que está consumado no nível coletivo, nas outras
Dimensões, está consumado, para vocês, sobre a Terra?

Será que a Sombra desapareceu?

Será que vocês saíram da Dualidade?

É necessário dela sair, e vocês apenas podem dela sair dizendo «sim» à Luz.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu permaneço então com vocês, na minha Presença e na sua, no espaço de
Comunhão.

Eu lhes digo, agora, até breve.

E acolhamos, agora, juntos, esse espaço.

... Efusão Vibratória ...

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

1 - MARIA (26.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011....
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011-...

*

2 - 'Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de julho de 2012'
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 - HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-ou...

***

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011-segunda.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011.html
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Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs, sobre esta Terra, dignem-se de acolher minhas bênçãos e a Graça da Luz.
Eu venho a vocês, hoje, não tanto para explicar, ainda, a Consciência, mas mais para dialogar com vocês, além

das palavras, a fim de estabelecer uma Comunhão íntima e uma compreensão, além das simples palavras,
justamente destas três palavras que são: o Presente, a Unidade e o Si.

***

No período que vocês vivem, e nesses processos que estão em andamento, sobre a Terra como em muitos
Irmãos e Irmãs, talvez seja bom tentar esclarecer, ainda mais, se isso pode sê-lo, estas três palavras.

Porque, além de sua definição e além do seu conceito, elas são, efetivamente, as palavras que (além das
culturas, além dos séculos) foram as mais frequentemente empregadas para tentar corresponder, ao melhor,

ao Despertar, à nova Consciência.
Na realidade, ao que os seres, que vieram antes de vocês, puderam viver, durante este estado particular,

quando eles atingem o Ser.
Então, hoje, mais do que longos discursos, nós iremos tentar, juntos, dialogar em relação a essas três palavras.

E exclusivamente em relação a elas.
E, de maneira mais geral, porque eu suspeito que, quaisquer que sejam as experiências que vocês vivenciaram

ou que vocês vivem, enquanto essas experiências não são instaladas, de forma permanente e contínua, é
muito comum que se coloque algumas questões.

Naturalmente, a partir do momento em que o Ser é alcançado, como vocês sabem, as questões desaparecem
por si só, inteiramente.

Mas pode ser que, para alguns Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, as questões se colocam, justamente,
para favorecer os mecanismos da Realização do Ser.

***

Então, nós iremos aproveitar o tempo (porque nós o temos) para dar andamento às suas questões.
Enquanto sabendo, pertinentemente, que suas questões são as questões dos seus Irmãos e Irmãs, por toda

parte, onde eles estejam sobre esta Terra, quaisquer que sejam suas crenças, quaisquer que sejam suas
experiências, qualquer que seja sua cultura, sua educação.

MA ANANDA MOYI - 27 de outubro de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-oZ54dxGOwmU/Tqwol4nq3WI/AAAAAAAAK4Q/qbDMkwt6nvI/s1600/MAANAN%257E1.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Porque, é claro, o momento atual, sobre a Terra, é um processo coletivo particular que se desenrola, a nada
parecido na história da humanidade.

E em relação ao que se desenrola, obviamente, a Consciência é levada, de alguma forma, a reposicionar-se, a
redefinir-se, não tanto através de uma definição, mas, bem mais, em relação à sua própria vivência, à sua

própria mutação.
Então, eu escuto suas perguntas referentes ao Presente, ao Si e à Unidade.

Eu tentarei me comunicar com vocês o melhor que eu posso, pela minha Presença, pela Comunhão da Luz
correspondendo às palavras que eu vou pronunciar.

Nós podemos, agora, prosseguir juntos, eu os escuto.

***

Pergunta: por que ter escolhido associar esses três aspectos: Presente, Si, Unidade?

Porque estas três palavras são as palavras que podem definir, se tanto é que possamos defini-las, a nova
Consciência, o estado de Turiya, a Realização do Ser.

Porque são três palavras, além de qualquer noção cultural, que vão, talvez, melhor expressar o que um ser, que
vive isso, vai tentar (quando lhe colocamos a questão) traduzir.

Eu, evidentemente, evitei as palavras que teriam excessiva conotação ocidental ou oriental, mas, naturalmente,
é evidente que falar de Unidade, falar de Samadhi, de CRISTO, de Luz Branca, de Turiya, é exatamente a

mesma coisa.
Mas para ser o mais lógico e ser o mais Universal possível, essas três palavras são, a priori, o que, ao nível de

nossa Assembleia das Estrelas, são as mais capazes, em seu idioma como em outros idiomas, de evocar,
para vocês, o que é esta Consciência nova, tanto a título individual como ao nível coletivo da humanidade. 

Cada palavra, cada uma dessas três palavras, Veicula um conteúdo que não pode atribuir confusão.
Muito mais, por exemplo (como vocês sabem), do que as palavras Amor ou Luz, que são, lógica e

naturalmente, coloridas pela experiência de cada pessoa, pela experiência de cada cultura e de cada vivência,
coletiva ou individual.

Dessa maneira, essas três palavras (Presente, Unidade e Si) escapam a esta diferença veiculada, porque elas
podem ser apreendidas além de qualquer dogmatismo, além de qualquer compreensão subtendida, ligada a

um modelo cultural ou mesmo espiritual.
Dizer “o Si” não é perfeitamente a mesma coisa, mesmo se a Vibração seja a mesma, do que dizer “o Atman”.

Dizer “a Unidade” é a mesma Vibração, mas não é perfeitamente a mesma coisa que dizer “Dissolução
Bramânica”, etc., etc..

Nós, então, escolhemos as palavras que podem, à perfeição, ilustrar-se fora de qualquer dogmatismo (de
qualquer associação, eu diria) ou de qualquer cultura.

Está aí o porquê da escolha dessas três palavras mais do que outras palavras.
Porque as três, também, referem-se a uma mesma ressonância, inscrita no corpo, no Templo do Coração: são,

de algum modo, os três atributos que podem, ao melhor, exprimir o que é a vivência do Fogo do Coração.

***

Pergunta: podemos dizer que Unidade tem como base o Amor, na medida em que o Amor Unifica tudo, em
todos os Mundos, em toda a Criação?

Meu Irmão, o Amor, em seu sentido o mais direto, é a própria base do que é chamado de Vida.
O Amor seria, de qualquer forma, a síntese e a reunião da Unidade, do Si e do Presente, mas sem qualquer
coloração ligada, justamente, à experiência vivenciada por cada Irmão e Irmã, profundamente diferente do

Amor.
Desvencilhado, de algum modo, de todas as conotações afetivas, emocionais, mentais, próprios de cada um,

segundo a vivência de cada Irmão, de cada Irmã.
Desta forma, podemos dizer que o Amor, no sentido o mais autêntico (Vibral, como foi denominado), é a

reunião e a conjunção do Presente, da Unidade e do Si.
*

A palavra Amor foi muito usurpada para definir qualquer outra coisa, em meio à personalidade e à experiência.
Porque o amor, sobre este mundo privado d’A FONTE, desta conexão Lúcida e Consciente à Unidade, apenas

pode traduzir-se, como lhes foi dito, por uma falta a preencher (ndr: ver a canalização de IRMÃO K de 26 de
outubro) (*).

E, naturalmente, se eu emprego a palavra Amor, cada um vai compreender algo que lhe é próprio.
Ao passo que se eu emprego a palavra Presente, a palavra Si, a palavra Unidade, e suas Vibrações

correspondentes, vocês não podem ali adicionar outra coisa.



Porque, justamente, a Unidade, o Si e o Presente não lhes são acessíveis, na totalidade (para a maioria de
vocês), enquanto não são, de alguma maneira, atualizadas, reveladas, atualizadas em meio à Consciência.

E isso, então, vai evitar distorções.
Mas, efetivamente, aquele que vive a Unidade, o Si, que está Presente, descobre a Verdade do Amor.

Mas de um Amor que não tem necessidade de qualquer projeção, de qualquer identificação, ou de qualquer
suposição.

O Amor existe em diferentes estágios, em diferentes oitavas.
O Si existe apenas no Si.

A Unidade existe apenas nela mesma e o Presente existe apenas nele mesmo.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a relação entre o Si e a Unidade?

O Si é Realizado (Conscientizado, é a palavra mais exata) a partir do instante em que a Consciência se localiza,
não mais na separação e na fragmentação, mas, justamente, neste estado da Unidade.

O Si e a Unidade, e o Presente, são os três lados, as três facetas de uma mesma realidade.
O Si e a Unidade apenas podem se encontrar no Presente.

O Presente comporta o Si.
O Si é Presente e é Unidade.

A Unidade é o Si e é o Presente.
Cada uma dessas palavras implica na outra.

E a relação que existe (como eu disse) é, de qualquer modo, três maneiras de dizer o Amor, no sentido
autêntico e não alterado.

*

O Amor (no sentido Vibral) é uma inversão total.
O amor, quando nós estamos presentes sobre a Terra, tende a ser projetado, de maneira contínua.

Ele é visto como uma relação, qualquer que seja a forma, como uma comunicação.
O Amor (no sentido Vibral) é um estado que induz a Graça do Ser, e que manifesta o Si no Eterno Presente.
Na Presença e no Presente, há também o imediatismo do Instante, que não pode ser assimilado a qualquer

instante, e este Instante é vivenciado, pela Consciência, como indissolúvel da Eternidade.
O tempo não parecia mais como linear, mas sim como englobante, como inscrito no mesmo tempo, chamado

de Presente.
Esse princípio de Reversão do amor se traduz pela descoberta ou redescoberta da Unidade, entre Si e todos

os outros Si, entre Si e o conjunto do Universo.
Já que, naquele momento, não pode mais existir qualquer separação, qualquer distância, qualquer sofrimento e

qualquer falta.
*

É, então, bem mais que uma relação, entre cada uma dessas palavras, mas isso é, sobretudo, o que é mais
capaz de fazer Vibrar, em vocês, certo número de estruturas físicas, celulares, Vibratórias, energéticas, e em

meio mesmo à Consciência.
O Si pode também, e, obviamente, opor-se ao “eu” [‘moi’], ao “eu” [‘je’].

Ele exprime, portanto, outra oitava, aí também, de manifestação da Consciência.
E esse Si envolve a Presença, o Presente e a Unidade.

Podemos dizer, então, que cada uma dessas palavras implica na outra, na mesma realidade.

***

Pergunta: Vibrar, em nós, é Vibrar em nosso corpo, em nossa personalidade ou em nosso ego?

Meu Irmão, a personalidade e o ego jamais podem Vibrar.
Eles podem apenas se movimentar e, então, fazer circular a energia.

A Vibração não é uma energia que circula, é um estado, justamente, do Presente.
Esta Vibração pode ser definida, precisamente, como uma ausência de movimento, como uma ausência de

circulação, como uma ausência de emoção.
Obviamente, o ego tem tendência a querer apreender-se desta Vibração, para torná-la sua.

A Vibração do Ser não pode ser armazenada, nem possuída pelo que quer que seja, já que ela recorre,



justamente, a virtudes e a características que são diametralmente opostas ao ego e à personalidade.
O ego é opaco: ele não conhece a Transparência.

O ego jamais é simples: ele busca sempre a complexidade porque ele é complexo.
O ego não conhece a Humildade, ou então, ele apenas traduz uma falsa humildade.

E, enfim, o ego jamais pode ser uma Criança.
Dessa maneira, então, o Si se opõe formalmente ao “eu” [‘je’] e ao “eu” [‘moi’], não tanto como uma oposição

de contradição, mas, justamente, como uma oposição de Vibração.
O ego não conhece o Presente, ele está permanentemente prestes a tomar referências, na experiência

passada ou na projeção em um futuro.
Ele elabora e constrói hipóteses, permanentemente.

O Si não tem o que fazer das hipóteses, não tem o que fazer do ontem, não tem o que fazer do amanhã,
porque ele está imerso em outras coisas.

O ego não pode apreender-se, nem conhecer, nem viver a Unidade, porque ele é construído sobre o princípio
da Dualidade, e esta Dualidade se exprime, permanentemente, na vida, enquanto Bem e Mal.

*

Deste modo, então, tudo opõe o ego e a personalidade, ao Si: nos mecanismos de funcionamento, mas
também em tudo o que vai resultar, nas atitudes na vida.

O ego leva tudo para si, mas em meio ao Eu [‘Moi’].
O Si está na Transparência a mais total e não leva nada para ele, exceto que ele encontrou a Fonte do Amor
que é, naturalmente, ele mesmo, mas em um Espaço e em um Tempo que nada tem a ver com o espaço e

com o tempo da personalidade e do ego.
O ego, por definição, é limitado, fragmentado, e se constrói apenas através do medo, através da ‘vontade de

bem’ e da promoção.
Nada é necessário além de Ser, e de manifestar a Transparência e o Amor.

Não como algo a buscar (como algo a construir que se inscreve em uma busca e, então, em um tempo): não há
caminho, não há busca.

Há apenas, justamente, que parar tudo isso, para viver o Si.
Enquanto há procura, enquanto há pergunta, enquanto há dúvida, existe o ego, porque o Si jamais pode duvidar

do que quer que seja.
Ele não conhece a dúvida e não pode conhecê-la.

Não há pergunta, porque ele É a resposta.

***

Pergunta: quais são as diferenças e as associações entre o Espírito e o Si?

O Espírito possui as características, globais e principais, do Si, da Unidade e do Presente.
O Espírito possui, além disso, uma Dimensão outra que esse corpo de carne.

O Espírito é, para vocês (e para nós, quando estávamos encarnados) imaterial, porque invisível, Desconhecido
e situado em outras Esferas.

O Espírito é, em outras Dimensões, um Corpo.
Um Corpo com sua densidade (que lhe é própria), com uma forma (que está além da forma, como definida
sobre este mundo), com uma coloração (se o podemos dizer, que não é uma coloração da alma, mas, bem

mais, um estado Dimensional específico, mas que não é compartimentado ou limitado).
O Espírito é o Si.

O Espírito é a Unidade.
O Espírito é o Presente.

Mas, além desta Dimensão, ele é também um Corpo.
Um Corpo Aberto, não fechado, não fragmentado e, sobretudo, não isolado.

Ele está, então, ligado à Comunhão e à Graça, permanentemente, à Vida e à A FONTE.
O Espírito é Eterno.

É, portanto, um Corpo Eterno que não pode desaparecer: ele pode apenas se transformar.
Ele pode apenas seguir o Si, porque ele é, de qualquer forma, seu Veículo.

***

Pergunta: o Espírito habita outros corpos, nesta Dimensão ou em outras?



De maneira a mais geral possível, sobre este mundo, a um corpo corresponde um Espírito.
Mas, em outros Mundos, Unificados, o Espírito não é tributário de um Corpo, mesmo se ele é um Corpo,

porque esse Corpo é mutável e porque esse Corpo não está fechado, nem localizado.

***

Pergunta: como fazer perdurar os momentos de Unidade que podemos às vezes viver?

Não há, justamente, nada a fazer.
Há que se manter neste estado, manter-se no Ser, nesta Vibração, como foi dito pelo Comandante (ndr: O.M.

AÏVANHOV) e por outros Anciãos, e também por algumas de minhas Irmãs Estrelas.
Há, de algum modo, um processo de aprendizagem que é especial.

Porque ele tem a textura, de qualquer forma, dos tempos específicos que vocês vivem, que estão em relação
e em contato direto com um processo que não se refere mais unicamente a um indivíduo (segundo seu

caminho anterior), mas que diz respeito à totalidade da Terra e, então, às Consciências que estão ali presentes.
Para a maior parte de vocês, a Realização total e integral do Si significa, hoje (porque vocês estão neste

Tempo), a Fusão ou a Transmutação nos Corpos de Estado de Ser (ou Corpo do Espírito).
E que significa (ou que significaria) o desaparecimento total deste corpo e desta personalidade.

O que, como vocês talvez saibam, deve aguardar um momento coletivo particular, que está ligado, ao mesmo
tempo, a acontecimentos de ordem cosmológica, astronômica e, é claro, planetária.

*

Alguns, contudo, têm a capacidade para instalar-se na Unidade, no Si e no Presente, de maneira mais
duradoura do que outros, porque a Transparência (que está em contato direto com o Abandono à Luz, com a

Porta de CRISTO) está mais pronta, por assim dizer, em meio à personalidade.
A personalidade tende a se tornar, para estes seres, Transparente.

Ela tende, então, a não mais deter a Luz, a não mais freá-la.
Isso é diretamente procedente, é claro, de comportamentos da personalidade, onde o medo foi (não por
qualquer vontade) Transcendido e eliminado, onde o Amor se aproxima de sua definição a mais Vibral,

perdendo todas suas características pessoais.
E onde o ego (a personalidade, o “eu” [‘je’], o “eu” [‘moi’]) nada mais reivindica, para ele mesmo.

Para estes Irmãos e estas Irmãs, é mais fácil manter-se no Ser, do que viver as três facetas do Ser: o Si, a
Unidade e o Presente.

Mas é preciso bem aceitar que isso não é algo para ser buscado, mas que é verdadeiramente algo a que é
preciso se Abandonar.

Enquanto existe (e mesmo em meio à personalidade) uma vontade própria do “eu” [‘je’] e do “eu” [‘moi’] de
querer viver a Luz, de maneira sistemática, a personalidade vai apropriar-se da Luz, em uma não Transparência

e em uma opacidade.
Dito de outra forma, o Si, a Unidade e o Presente, é tornar-se si mesmo esta Luz, mas não utilizar esta Luz para

outra coisa que a Luz.
A dificuldade reside, efetivamente, neste nível.

Porque a alma humana é assim feita, e está assim voltada, no Plano Vibratório, polarizada para a encarnação e
não para o Espírito.

Dito de outro modo, como CRISTO disse: “seu Reino não é deste mundo”.
Ora, a personalidade quer, a todo custo, estabelecer seu reino com a Luz, o que, logicamente, não pode

acontecer.
Jamais.

*

A anulação e a Transcendência do “eu” [‘moi’], do “eu” [‘je’], é um Sacrifício.
E esta Crucificação (essa Passagem da Porta Estreita, do ego ao Coração, da Nova Fundação de Vida)

apenas acontece se o ego se rende, integralmente.
E, aliás, nas experiências de Luz, antes deste período coletivo (e para alguns seres, também, Irmãos e Irmãs

que estão com mais maturidade para viver isso), é apenas durante um evento específico, onde o ego se rende
(pela meditação, por uma experiência às portas da morte), que se revela a Luz, não de outra forma.

Existem, hoje, alguns Irmãos e Irmãs que vivem a Luz de maneira instantânea.
Naquele momento, como eu disse, os comportamentos mudam, ao contrário.

O Irmão ou a Irmã que vive isso, de maneira imprevista e espontânea, não pode mais fazer uso de suas
capacidades habituais.
Tudo é transformado.

Mas enquanto o ego está presente e que ele pensa dirigir, controlar ou dominar, a Luz não pode ser vivida. 
Porque a Luz, o Si, a Unidade, o Presente, é muito exatamente a antítese (como eu disse) dos próprios



princípios do ego e da personalidade.
É preciso não compreender, por isso que vocês devem matar o ego, porque vocês não mudariam um iota o

estado que vocês estão.
Porque, quem desejaria matar o ego, senão o ego?

O qual, é claro, jamais pode ser morto.
Ele apenas pode, como eu disse, render-se, tornar-se Transparente à Luz.

Os Quatro Pilares do Coração, que lhes foram comunicados, e que foram ativados, destinam-se, de algum
modo, a favorecer este estado para vocês.

***

Pergunta: se este estado não pode ser alcançado pela vontade pessoal, pode se alcançar por todos os
protocolos comunicados, em particular, sobre as Portas?

Tudo o que lhes foi comunicado, seja por UM AMIGO (com relação ao Yoga da Unidade), seja pelos elementos
novos sobre a falsificação (que lhes foram dados pelo IRMÃO K), os testemunhos que lhes foram fornecidos

(pela minha Irmã GEMMA, ou pela HILDEGARDA ou por outros), são apenas testemunhos.
Os exercícios, as práticas, a meditação, a oração, tudo o que podemos imaginar, podem ajudar, mas na

condição de bem se apreender de que isso não é o objetivo, mas os meios.
E de que mesmo esses meios jamais os farão passar a Porta Estreita.

Jamais.
São apenas meios para aproximá-los desta Porta.

Não há outro modo senão se Abandonar à Luz, senão aceitar viver, simbolicamente, sua própria morte, a
eliminação de toda vontade, a eliminação de todo Eu, a eliminação de todo medo, de toda opacidade à

Transparência.
É isso que foi denominado, em várias ocasiões, o Abandono à Luz, e como disse o CRISTO: “eu entrego meu

Espírito em tuas mãos”.
É conceber, aceitar e viver que o efêmero nada é diante do Eterno e diante da Eternidade.

*

Enquanto há uma vontade de preensão ou de compreensão, é apenas o ego que fala.
A diferença essencial, em relação a uma época anterior até a chegada da Luz (desde uma ou duas gerações),

é que, hoje, esse processo é muito mais fácil.
Porque vocês não são obrigados a ascender à Luz, mas é a Luz que desce até vocês.

Simplesmente, resta Conscientizá-la.
E Conscientizá-la significa fazer cessar toda vontade, fazer cessar todo ato da personalidade.

É Abandonar-se à Luz.
Crer que um exercício ou uma prática vai conduzi-los ao Despertar, se isso fosse verdadeiro, vocês seriam

centenas de milhões sobre a Terra, e o conjunto da humanidade já teria vivenciado o Despertar, e esse não é o
caso.

Mesmo se esse processo, hoje, seja um mecanismo aberto a todos, porque as condições iniciais,
precedentes, são totalmente diferentes, desde uma geração ou duas gerações.

Enquanto vocês não estão Humildes, enquanto vocês não são Simples, enquanto vocês não estão
Transparentes e enquanto vocês não estão neste Caminho da Infância, o Coração não pode permitir-lhes viver

o Si, a Unidade e o Presente.
É o mental que buscará sempre, pela compreensão, apropriar-se da Luz.

A Luz jamais é uma apropriação, é uma restituição, é uma Transparência total.
*

O ego é que foi criado (eu não retornarei às circunstâncias históricas ou aos mecanismos, pouco importa), mas
o ego, gradualmente e à medida do que foi chamado de encarnação, as encarnações, as reencarnações,

pouco a pouco foi cristalizado.
A alma desceu cada vez mais, Vibratoriamente, nos mecanismos de ação / reação (quaisquer que sejam os

nomes que possam ser dados, no Oriente como no Ocidente, ou como em qualquer época).
O próprio princípio da ação / reação, que é a lei deste mundo, está em total contradição com a Lei do Espírito.

Vocês não podem ascender a este Desconhecido enquanto vocês mantêm o que quer que seja de Conhecido,
e o que lhes é o mais Conhecido, é claro, é a personalidade, sua pessoa, seu Eu, mas que não é o Si.

O Si não está no fim de um caminho, ele não está tampouco no amanhã, ele não está tampouco (é claro) no
ontem, mas ele está (como foi dito) no Instante Presente.

Ora, o ego jamais está no Presente, porque a partir do momento em que o mental escuta, ele busca
compreender e, então, ele não pode estar no Presente porque ele já está no instante seguinte.

É o mesmo para as emoções, e é o mesmo para todos os funcionamentos do que está limitado em meio à



personalidade.
*

Não existe qualquer mecanismo presente na personalidade que irá permitir viver a Unidade, o Si e o Presente.
Todos esses mecanismos, sem qualquer exceção (referentes ao passado, à ascese ou ao aprendizado),

devem desaparecer.
Porque mesmo aquele que segue uma ascese aproxima-se, como eu disse, da Porta Estreita, mas jamais a

própria ascese fará atravessar a Porta Estreita.
A única maneira de atravessar é o Sacrifício e a Crucificação.

Não pode ali haver Ressurreição (ou seja, manifestação da Consciência do Ser, Realização, Despertar do Si,
da Unidade e do Presente) enquanto os elementos que não são o Si, a Unidade e o Presente são a maioria.

E o que conduz a personalidade é, muito exatamente, a antítese do Si, da Unidade e do Presente.
As condições anteriores, de silenciar o mental, as emoções (pela meditação, pela oração, pelo estado Interior),

são condições preliminares: essas condições preliminares são úteis, mas elas jamais serão a Passagem da
Porta.

***

Pergunta: foi dito que nossa alma não conhecia nosso Espírito. É possível, por uma Intenção específica,
garantir que, justamente, nossa alma conheça nosso Espírito?

Sim, isso foi explicado pelo IRMÃO K (ndr: ver a canalização do IRMÃO K de 7 de julho de 2011, referente ao
desdobramento da Luz sobre o eixo lateral anterior direito, assim como a descrição das Trilhas

correspondentes (Portas AL, VISÃO, PRECISÃO) no Protocolo “Reconstrução do Corpo de Ressurreição”)
(**).

É a Reversão da alma, da Visão e da Atração, para o Espírito.
É a Renúncia.

É o mesmo mecanismo que eu acabo de explicar.
Não há outro caminho, não há outra possibilidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs desta assembleia, eu rendo Graças por nossa Comunhão.
Eu permanecerei Presente, em vocês (porque eu ali estou), para o período conjunto de Comunhão.

Eu lhes envio a Plenitude da Graça e da Alegria.
Comunguemos antes que eu me estabeleça em vocês.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até breve.

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

(*) – IRMÃO K (26.10.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-26-de-outubro...

*

(**) – IRMÃO K (07.07.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de...

- ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser / Corpo de Ressurreição’ [Protocolo]

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-26-de-outubro-de-2011-autresdimensions


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

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1245

27 de outubro de 2011
(Publicado em 28 de outubro de 2011)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1245


Eu sou Ma Amanda Moyi.

Irmãos e Irmãs na carne, eu venho entre vocês com todo o meu Amor e toda a Graça.

Como Portadora da Vibração da Estrela AL, eu me colocarei entre vocês, hoje, numa troca.

Essa troca inscreve-se, preferencialmente, se efetivamente quiserem, entre o que – eu espero – inúmeros de
vocês vivem, cada vez mais, concernente às passagens e aos momentos que ilustram sua consciência, nos
momentos em que ela é fragmentada e nos momentos em que ela é Unificada.

É claro, muitos de vocês experimentam, nesse momento, essa passagem de um estado a outro, mais ou
menos feliz, mais ou menos agradável, quando vocês estão, por vezes, perfeitamente à vontade nesse corpo,
em sua vida, e momentos em que vocês podem estar tão à vontade ou, ao contrário, desconfortáveis, ou
reciprocamente, nos momentos em que sua consciência tende a tornar-se Ilimitada, não mais fragmentada, não
mais isolada.

Esses momentos específicos de que posso falar-lhes porque, aqueles que se interessaram pelo que eu vivi,
em minha última encarnação, sabem, pertinentemente, que eu passava inúmeros momentos nesses estados
de Consciência Unificada, na qual eu, de algum modo, não existia mais para o mundo que me rodeava, mas no
qual eu me tinha, na Presença Eterna do Si.

Esses momentos específicos, com graus de intensidade que lhes são próprios, ou vocês os vivem, ou vocês
serão chamados a vivê-los.
Do modo pelo qual vocês viverem esses estados decorrerá, de algum modo, o próprio futuro do que vocês
são, na sua Consciência, de acordo com a sua capacidade para aceitar ou para recusar tal ou tal consciência.

Virá um momento no qual vocês se estabelecerão, de maneira definitiva, num estado ou no outro.

Então, eu venho entre vocês, sobretudo, para interagir, porque suas questões são as questões de todo Irmão e
Irmã que está na carne, hoje.
Diante de algumas mudanças dessa consciência, que nos interessam agora, é, talvez, útil ter alguns elementos
que vão ajudá-los não a escolher, mas, antes, a facilitar a orientação e a própria consciência, do estado no qual

MA ANANDA MOYI - 12 de novembro de 2011
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vocês estão, quer seja em seus momentos de Alinhamento, quer seja de modo totalmente imprevisto, quer
seja algo que lhes pareça demasiado raro ou demasiado presente.

É cada vez mais evidente e claro que, para muitas consciências presentes na carne, hoje, muitos vivem
estados diferentes da consciência.
Alguns não têm a chance de ter explicações, e contentam-se em viver, sem poder explicar o que lhes
acontece.
Outros, enfim, por suas leituras, pela confrontação de sua experiência de vida, com parentes, podem dialogar
sobre o que eles vivem.

Desses movimentos da consciência, dessas passagens de um estado a outro se condicionarão, de algum
modo, os mecanismos que lhes são pessoais, concernentes à elevação da sua Consciência, a um dado
momento, que permitirá estabilizar, de algum modo, o que vocês são, em um estado ou em outro.

Aí está o quadro no qual se inscreve minha intervenção desta noite.

Para ilustrar o que eu já disse, em numerosas reprises, o desenvolvimento da Estrela AL, na porta AL
está, é claro, ligado à alma.
A alma está ou voltada para o corpo ou começa a voltar-se para o Espírito, e é dessa Passagem, de
uma polaridade da alma para a matéria ou para o Espírito que decorrem as flutuações e as
modificações da consciência, bem como tudo o que houve, quer concirna ao humor, às percepções,
às Vibrações, à Energia que é percebida e à Luz que é percebida.

O quadro de minha intervenção estabelece-se, portanto, nessas oscilações e nesses basculamentos de
consciência.

Então, Irmãos e Irmãs na carne, eu escuto seus questionamentos em relação a isso.
Esses questionamentos permitirão reforçar meu discurso e minhas Vibrações, no sentido de sua espera, em
relação a esse mecanismo que se inscreve, é claro, na linha reta do que lhes foi anunciado por Miguel e pelo
Anjo Uriel, mecanismos que se desenrolam, atualmente, em vocês, e que concorrem – ao seu modo, através
de experiências de sua consciência, que vocês vivem – a fazer a experiência de algo de diferente, de novo,
que pode traduzir-se ou pela Alegria ou pelo medo, em função, eu diria, justamente, da parte da personalidade
e da parte da Unidade que é a sua, nesses momentos específicos da Terra.

Questão: na meditação, a que corresponde o fato de ter os braços que se movem?Questão: na meditação, a que corresponde o fato de ter os braços que se movem?

Minha Irmã, certo número de processos pode produzir-se durante o que você chama meditação.
A meditação pode traduzir-se, efetivamente, por movimentos do corpo, diversos e variados, que traduzem,
simplesmente, o que eu chamaria um mecanismo de ajuste energético e, por vezes, Vibratório.
Convém, contudo, estabelecer a diferença entre uma meditação na qual circula a Energia, que pode induzir um
movimento do corpo, do estado específico que eu descrevo e que chamo a Consciência porque, na
Consciência Ilimitada, o próprio corpo parece dissolver-se na Unidade, na Luz Vibral e, naquele momento, não
pode haver movimentos de percepção no corpo, mas, antes, um sentimento, efetivamente real, de dissolução
total do que faz, justamente, o corpo de desejo e a consciência limitada e, de maneira essencial, o corpo, no
sentido de sua percepção física.

O processo da Consciência Unitária vai, antes, ter tendência a traduzir-se, ao nível do corpo, por uma parada de
todo movimento e pela distorção, de algum modo, da percepção de localizações de diferentes partes do
corpo.
Pode haver uma impressão de movimento, mas sem movimento.
Pode haver a impressão de que a cabeça inclina-se, enquanto ela permanece no mesmo movimento, na
mesma posição.
Pode haver alterações, portanto, da percepção da localização do corpo, o que é diferente de movimentos.

Assim, portanto, não há que procurar explicação sobre «porque o corpo, submetido a tal energia, faz tal
movimento ou tal outro movimento».

Movimentos são perfeitamente conhecidos e, aliás, foram utilizados em alguns movimentos espirituais ou em
algumas religiões.
O movimento é diretamente ligado, é claro, à Energia.
A Energia pode ser portadora de Luz, mas não sempre, enquanto a Vibração é a característica essencial da
Luz.
E, frequentemente, as percepções que vocês vão manifestar e viver, no momento em que, justamente, a



Consciência aproxima-se e vive a experiência da Unidade, será, antes, um sentimento de dissolução do corpo,
de entorpecimento do corpo e de uma incapacidade para fazer reagir o corpo e, portanto, para manifestar
qualquer movimento.
Aí também se situa, já, uma das diferenças importantes, se não fundamental, entre a Energia no corpo e a
vibração da Luz no corpo, cujo efeito não é o mesmo.

A Consciência da Unidade faz com que a alma, pela experiência que é vivida, desvie-se do corpo de desejo e
do conjunto de princípios inferiores da personalidade, para aceder à Luz Vibral e, portanto, a Dimensões não
comuns, nas quais a consciência, mesmo estando presente no Aqui e Agora, está, ao mesmo tempo, no corpo
– que é o Templo -, mas não está mais no corpo.
E, naquele momento, o corpo pode ser transportado por uma Vibração que vem parar, totalmente, a percepção
desse corpo, provocando ou o desaparecimento puro e simples do corpo, ou um peso ou uma Vibração muito
densa, ao nível do corpo.

Isso foi perfeitamente descrito por alguns Irmãos que estavam encarnados e que são, hoje, Melquisedeques, e
que descreveram, de maneira muito ampla, a chegada do Supramental ou da Luz Vibral no corpo e de seus
efeitos sobre a célula, sobre a Consciência e, também, sobre o próprio corpo, sobre seus movimentos ou
ausência de movimentos.

É necessário, portanto, diferenciar o que é da ordem da Energia – que é, portanto, submissa à personalidade –
e o que é ligado à Vibração, em ressonância direta com o Corpo superior ou Princípio superior, que nada mais
tem a ver com o corpo de desejo e com seus componentes.
Aí, não se pode falar de movimento.
Há, simplesmente, um movimento da Consciência que, justamente, estabelece-se porque o corpo não existe
mais, na Consciência.

Questão: a estabilização do estado Unificado far-se-á, para cada um, num momentoQuestão: a estabilização do estado Unificado far-se-á, para cada um, num momento
inesperado?inesperado?

Minha Irmã, não.
O momento inesperado é o momento do Choque da humanidade.
Isso, ninguém conhece a data, e uns e os outros, umas e as outras, nós sempre lhes dissemos para não
procurar a data.

Em contrapartida, há um mecanismo que é absolutamente fundamental nessas experiências que há a viver e
que vocês vivem, eu espero.
É que, progressivamente e à medida que lhes parece estabelecer-se na Consciência da Unidade, através de
diferentes marcadores (dos quais, do primeiro, eu acabo de falar: o quase desaparecimento do corpo), mas,
também, tudo o que é ligado ao complexo inferior, ou seja, o corpo de desejo.
Quaisquer que sejam os desejos, eles se esvaem diante da potência da Luz Vibral.

Não existe mais desejo, mesmo para mais Luz, porque, naquele momento, o próprio corpo de desejo está
como em suspensão.
É naquele momento, e unicamente naquele momento, que vocês realizam a Passagem da Porta.
E, progressivamente e à medida que essas experiências, com sua intensidade que é própria a vocês, forem ou
mais frequentes ou mais longas, vocês constatarão, de maneira evidente, que a maior parte dos desejos, que
constituíam a vida da personalidade, desvanece.

Então, é claro, podem existir momentos de resistência.
E, nesses momentos de resistência, naquele momento, os desejos podem tornar-se como incontroláveis e
incontrolados, como concernem a algum setor da personalidade.
Mas, a termo, quanto mais vocês vivem a imersão na Luz Vibral, no Supramental, mais o corpo de desejo torna-
se inexistente em seus diferentes componentes (quer isso concirna à atividade do mental, quer concirna à
atividade de emoções ou do conjunto de desejos que possa existir).

Lembrem-se, contudo, de que a personalidade não pode forçar-se, a si mesma, porque tudo o que
vocês forçam, por um esforço de vontade, reforçar-se-á, de maneira inexorável, sobretudo durante
este período.
É nesse sentido que inúmeros de nós falaram-lhes de Abandono à Luz, de ausência de vontade, de ausência
de fazer, mas, antes, de estabelecimento no Ser.

Vocês não podem Fazer e, ao mesmo tempo, estabelecer-se no Ser.
Apenas as experiências de sua vivência da Unidade é que podem confortá-los no que eu lhes digo.



Enquanto vocês não tiverem feito a experiência, é claro, vocês podem, sempre, colocar-se a questão de por
que existe tal ou tal outro desejo, e tentar agir nisso.
Mas isso não será a ação da Unidade, mas a ação da personalidade.

Vocês podem, também, vislumbrar os momentos em que vocês estão na Consciência Ilimitada como porções,
etapas de tempo que vocês vivem.
E há um sistema, efetivamente, de vasos comunicantes, entre um estado que é limitado e habitual e um estado
que é Ilimitado e não habitual, até o momento em que esse estado da Consciência Unificada tornar-se-á
habitual.

Naquele momento, é claro, e de acordo com esse princípio de vasos comunicantes, não haverá mais
suficientemente energia da alma para alimentar o corpo de desejo.

E isso se traduzirá pela cessação consciente, total e sem qualquer vontade, do conjunto de desejos, que
podem ir muito, muito longe, ao nível desses desejos que correspondem à personalidade.

Compreendam, efetivamente, que eu não exprimo, através do desejo, qualquer tara ou qualquer anomalia, mas,
efetivamente, duas polaridades diferentes de manifestação da alma, na vida: ou voltada para a personalidade,
ou, enfim, voltada para o Espírito.

E os mecanismos que são implementados, nos dois casos, não são, absolutamente, os mesmos.
Porque a personalidade funcionará, sempre, de acordo com o princípio da falta a preencher, enquanto o
princípio da Unidade funcionará, sempre, no princípio do Ilimitado, da Abundância e do sem fim, no qual não
pode existir qualquer carência nem qualquer desejo outro que não aquele de ser si mesmo.

É claro, aquele que não fez a experiência disso pode colocar-se, eternamente, a questão.

Enquanto ele não a vivenciou, ele não resolverá a equação.
E há apenas esse modo, atualmente, para o conjunto da humanidade estabelecer-se, pouco a pouco, nessa
Consciência nova, de maneira mais ou menos perturbadora, para alguns de vocês, a fim de favorecer o
mecanismo final, entre aspas, chamado Ascensão, mas que vocês estão vivendo, nesse momento.

Eu deixarei minha Irmã Gemma exprimir, justamente, as diferentes modalidades concernentes a essa
Ascensão.
O que vocês vivem, hoje (e conforme, não sua vontade ou sua capacidade, mas, efetivamente, a realidade da
experiência vivida, do estabelecimento de sua Consciência ou na personalidade ou no Estado de Ser), permite,
justamente, ter uma visão correta e não mental, ou seja, Vibratória e comportamental, de onde vocês estão
hoje.

Progressivamente e à medida que vocês vivem experiências de Unidade, cada vez mais amplas, cada vez mais
profundas, vocês constatarão, por si mesmos, fazendo a experiência, que nada há a rejeitar da personalidade,
que nada há a combater, porque esta, pouco a pouco, dissolver-se-á, de algum modo, na Vibração e na
Consciência do Si.

Não é um trabalho, hoje.
Não é uma ascese, mas é, bem mais, a própria Consciência e o acolhimento que vocês fazem da Luz, ou não,
que decide.
E não sua vontade.

Muitos Irmãos e Irmãs encarnados ainda têm dificuldade com essa noção.
Enquanto eles não tiverem feito a experiência da Unidade, ao menos uma vez (qualquer que seja o tempo e
qualquer que seja a profundidade ou a intensidade – porque vocês sabem que existem muito numerosos
Samadhi, diferentes em sua manifestação, e em sua profundidade ou sua intensidade e, também, em sua
duração), a partir daquele momento, vocês constatarão, por si mesmos, que não há mais questão.

E, quanto mais e melhor vocês deixarem a Luz agir, no Interior de vocês, melhor vocês serão transcendidos
pela própria Luz, e vocês não terão mais necessidade de lutar contra o que quer que seja que exista na
personalidade, porque ela será, realmente, dissolvida no Estado de Ser.
Não é um combate, mas a evidência de uma Consciência em relação à outra.

Questão: o que se torna o papel de Miguel após a passagem da tocha a Uriel?Questão: o que se torna o papel de Miguel após a passagem da tocha a Uriel?



Minha Irmã, jamais foi dito que Miguel não interviria mais.
Simplesmente, foi dito que ele havia consumado sua missão.
E, nesse sentido da consumação dessa missão (que era o que havia sido anunciado pelos Casamentos
Celestes e as Etapas, os Degraus), ele consumou seu trabalho.

Ele entrega, portanto, agora, a tocha, ao Anjo da Presença, que é, justamente, aquele que permite, por sua
Vibração, se ela está presente em vocês, viver aquilo de que estamos falando, de maneira, talvez, mais lúcida e
mais consciente porque, até o presente, talvez, muitos de vocês viveram estados em que o corpo não existia
mais, em que o pensamento não existe mais, em que os desejos não existem mais e, no entanto, vocês têm
consciência de que, em alguns momentos, mais ou menos importantes, mais ou menos amplos, o corpo de
desejo exprime-se e, por vezes, com mais violência, quaisquer que sejam os desejos.

Tudo isso, hoje, tornar-se-á cada vez mais nítido na Consciência, pela própria ação do Anjo Uriel, que lhes
permite, aí também, ainda uma vez, posicionar-se, em consciência, em relação à sua evolução.
Esse posicionamento, eu repito, não é ligado a uma interrogação ou a uma escolha, tal como isso foi feito há
alguns anos, mas, bem mais, ao estabelecimento da Consciência em tal Vibração ou tal outra Vibração.

Há, de fato, aí também (e eu falei de oscilação ou de vasos comunicantes da consciência), pode-se tomar
exatamente a mesma analogia, entre o que é chamada a energia do Prana, a energia vital, que foi chamada, por
Irmão K, o fogo elétrico da encarnação, que não é o Fogo do Espírito.
De fato, quando o Fogo do Espírito aparece, aquele do Fogo do Coração, aquele da Unidade, da Luz Vibral,
não há mais lugar para o fogo elétrico, não há mais lugar para tudo o que constitui o corpo de desejo.

É isso que vai conscientizar-se em vocês, de diferentes modos.
E isso vai permitir-lhes definir, claramente, não intelectualmente, não com emoções, mas, efetivamente, pela
própria Vibração, o que vocês estão se tornando.

Questão: a que correspondem sensações de descargas elétricas no corpo, quando daQuestão: a que correspondem sensações de descargas elétricas no corpo, quando da
intervenção Vibratória de Miguel e Uriel?intervenção Vibratória de Miguel e Uriel?

Isso corresponde, geralmente, à confrontação, nesse corpo, que é o Templo no qual se realiza a Alquimia, do
fogo elétrico e do Fogo do Espírito.
O fogo elétrico, que dá essa percepção elétrica, traduz a penetração do Fogo do Espírito nesse corpo, coisa
realizada pelo Arcanjo Miguel e pelo conjunto de Querubins que penetram nesse Templo que é seu corpo, aí,
onde vocês estão.

A maior parte dos Despertos desse mundo, qualquer que tenha sido sua origem, falaram, em diferentes
termos, desse princípio de Abandono à Luz, de renúncia.
Existem muito numerosos modos de definir a coisa com palavras (e eu não me estenderei mais muito
tempo sobre isso), que se resumem nessa frase que pronunciou o Cristo: «Ninguém pode servir a
dois mestres ao mesmo tempo».
Quem é o mestre, no que vocês são?
Será que são seus desejos?
Será que é a carne?
Ou será que é o Espírito?

É essa consciência que está, muito precisamente, esclarecendo-se em vocês, inteiramente, dando-lhes
acesso, de acordo com a escolha Vibratória que vocês fazem, a mais Luz ou a mais personalidade, sem
qualquer julgamento por parte da Luz, sem qualquer julgamento de quem quer que seja, porque não há
julgamento, há, simplesmente, de algum modo, uma sentença Vibratória, mas que não é um julgamento (porque
é a própria Vibração que decide).
Ou a Energia situa-se na personalidade e no conjunto do que vocês conhecem na consciência comum, ou a
Energia aceita o Fogo da Luz, ou seja, a Vibração.

Naquele momento, a personalidade transmuta-se, inteiramente, e vocês constatam, cada vez mais claramente,
o desaparecimento dos desejos, o desaparecimento de tudo o que fazia a vida no comum da personalidade.
Não são vocês que decidem, é a Luz, por sua Inteligência, que trabalha em vocês, mesmo para aqueles que
não têm conhecimento dessa Luz Vibral ou que não sabem nem pôr em palavras, nem qualquer percepção ou
sensação.
Isso também se realiza, de maneira, por vezes, mais violenta, concernente à própria vida da personalidade ou
do corpo de desejo.

Mas lembrem-se de que, em última análise, não são vocês, como entidade, que escolhem, é a Luz que trabalha
em vocês quem escolhe (se vocês estiverem abandonados a Ela).



Vocês creem que, quando eu vivia meus Samadhi, durante vários meses, eu decidia o que quer que fosse?
Não.

Enquanto vocês creem que decidem o que quer que seja, é apenas a personalidade que se exprime no que
vocês chamaram de livre arbítrio.
A Liberdade não se importa com o livre arbítrio.
A Lei da Graça não é a lei do livre arbítrio.

A ação/reação da personalidade não é a Ação da Graça da Unidade.
Tudo as opõe, eu diria.
As leis não são as mesmas.
Os princípios e as manifestações não são os mesmos.
Aí também, tudo os opõe.
Eu repito: isso deve ser vivido e não exprimido.

Nos momentos em que vocês viverem a Unidade, há algo que aparece.
O que aparece é a evidência.
A evidência que o que vocês vivem é verdadeiro, porque é a Alegria, porque esse estado é a Eternidade e a
própria natureza do que nós somos, todos, Uns e os Outros.
E, naqueles momentos, é claro, não há questionamento.

Então, é claro, quanto mais vocês deixam essa ausência de questionamento invadi-los, mais a evidência da Luz
torna-se, ao mesmo tempo, flagrante, patente e cada vez mais extensiva e expansiva.
São esses elementos que, na consciência, em sua mistura, justamente, limitada e Ilimitada ou comum, quando
vocês voltam ao corpo de desejo, que participa, justamente, dessa escolha Vibratória ou dessa sentença
Vibratória, que não é, de modo algum, uma decisão da personalidade porque, é claro, não existem – ou muito
pouco – Irmãos e Irmãs que não reivindicam nem o Amor nem a Luz.
E, no entanto, há tanta diferença entre falar de Amor – mesmo com as palavras as mais exatas – e Viver o
Amor pela Vibração da Unidade.
E é essa diferença que vai aparecer-lhes, cada vez mais claramente.
Não há, contudo, aí também, absolutamente que culpar, nem que forçar, num sentido ou no outro.

Quanto melhor vocês aceitarem, quanto melhor vocês aquiescerem ao que acontece, melhor vocês viverão a
integração da Luz, melhor vocês se juntarão ao seu próprio Samadhi.
Então, é claro, nos momentos em que a consciência comum for preponderante, inúmeras questões podem
subir, nos primeiros tempos: «o que eu vou tornar-me, se não consigo levar a efeito tal ou tal tarefa?», «e se eu
me enganei?», «e se tudo isso fosse falso?», «e se isso não conduzisse a nada?», «e se isso não
correspondesse a minhas escolhas?».
Digam-se que, naqueles momentos, é, justamente, a sentença Vibratória que trabalha.

São vocês que são capazes de definir o que vocês vivem.
Quando a Luz toma posse e torna-os Livres, naquele momento, vocês têm a Consciência e a lucidez, com mais
ou menos nitidez, de que vocês vivem a Verdade.

É claro, enquanto tudo isso não estiver estabelecido, de maneira definitiva, a personalidade vai retomar a
dianteira e vai lembrá-los de suas obrigações, quer elas sejam morais, sociais, afetivas, profissionais, ligadas,
eventualmente, à Crença, à religião, ao próprio mundo.

É a vocês que cabe, naqueles momentos, pronunciar a sentença Vibratória.
«O que vocês querem Ser?», «quem vocês São?».
Aí está a única questão de que vale a pena conscientizar-se.
Cada vez mais, a Luz Vibral e o Supramental, as Partículas Adamantinas, que estão cada vez mais presentes
sobre a Terra, incita-os, de algum modo, a responder.

Mas não responder com a cabeça, mas a resposta far-se-á pela Vibração, o que quer que vocês afirmem, o
que quer que digam ou o que quer que desejem, porque é a Vibração que determina e não o que possam
exprimir suas palavras ou seus desejos.
Isso, nós sempre dissemos.
Mas, hoje, vocês são chamados e vão conscientizar-se disso, inteiramente, nesse lapso de tempo que se abre
a vocês.



Questão: quando se interage com alguém e sente-se, naquele momento, próximo doQuestão: quando se interage com alguém e sente-se, naquele momento, próximo do
Samadhi, é, realmente, um Samadhi ou é a personalidade?Samadhi, é, realmente, um Samadhi ou é a personalidade?
Cara Irmã, eu não posso responder com certeza à sua questão, porque ela é, obviamente, muito variável, de
acordo com o indivíduo que recebe e o indivíduo que faz.

É necessário compreender que, hoje, a Passagem que está em curso leva-os a viver a Unidade, a Existência, o
Si, quaisquer que sejam os nomes que vocês aportem, eles são o reflexo da Consciência Pura, Uma e
revelada a Ela mesma.

A Consciência não tem necessidade de uma vontade do que quer que seja.
A ação, nesse mundo, será sempre o reflexo da personalidade.
O Cristo sempre disse isso.

Ele disse: «Meu reino não é desse mundo».
Então, é claro, vocês estão sobre esse mundo, e o conjunto de leis desse mundo fazem-nos crer que há
evolução, que há bem, que há mal, que há progresso, que há carma e que há experiência.

Mas no reino do Espírito, tudo é absolutamente perfeito, de toda a Eternidade.
Não há, portanto, nem evolução, nem bem, nem mal, nem progresso, nem regressão, nem carma.
Cabe a você saber o que você quer viver.

Daí decorrerá, verdadeira e inteiramente, o que vocês vão tornar-se nova Consciência.

Não é, eu repito, nem um carma, nem uma vontade que vai mudar o que quer que seja, mas é, simplesmente,
sua capacidade para viver a Unidade ou para não vivê-la.
Cabe a vocês ali estabelecer-se, de maneira definitiva ou não definitiva.
Mas a Luz não julgará, jamais, porque, em última análise, e como foi dito por inúmeros Anciões, há uma
Liberação total da Terra, de todas as leis ilusórias do confinamento.

Agora (e como a Luz disse, e como numerosos Arcanjos disseram), vocês são totalmente Livres de sua
Vibração.
É próprio, mesmo, da Liberdade da Graça na Luz.
Então, em nome de que um Irmão, uma Irmã, um filho, um pai, um marido ou uma mulher iria ao mesmo lugar
que vocês?

Quando vocês morrem nesse mundo, e quando vocês se reencarnam, vocês sabem com quem vão casaram-
se?
Talvez, vocês se casaram com aquele que os mutilou, horrivelmente, numa vida passada.
Vocês não têm qualquer meio de verificar isso.

Então, se essa memória desaparece de vida em vida, vocês devem, também, aceitar que o acesso à Unidade
não possa permitir-se obstruir do que é ilusório e do que pertence a uma Dimensão determinada (que é uma
Dimensão de confinamento que foi alterada).

Vocês são Espírito, nós somos Espírito, e nós o somos de toda a Eternidade.
Nós, e alguns de vocês ainda esquecemos isso e não conseguimos vivê-lo porque, obviamente, o desejo de
experiências, o desejo de serviço na matéria, chamada cartonada, está, ainda, intacto.
Nada já a julgar, dado que o Espírito é intacto e perfeito, de toda a Eternidade.

Cada Espírito pode efetuar as experiências que quiser, na alma, num corpo carbonado ou na Fonte, desde a
Dissolução a mais total Bramânica, passando pelo acesso às multidimensões antropomorfizadas, passando
pelo retorno aos Mundos de carbono Livres, vocês são totalmente Livres.
Mas, eu repito, não é o mental que decide, é, unicamente, a Vibração.

Cabe a cada um posicionar-se, cabe a cada um fazer a experiência da Vibração.
Mas o melhor dos Samadhi (no sentido o mais autêntico) é aquele que se estabelece quando não há qualquer
ação exterior, qualquer que seja.
Assim que há ação nesse mundo, há ausência de renúncia.
Assim que há ação, há reação (seja ela a mais luminosa) e mantém, de algum modo, uma forma de Dualidade.

Mas isso não é um julgamento, uma vez que existem Mundos chamados de Dualitários, mas Unificados, o que
quer dizer que a lei de ação/reação existe, mas não há limitação à Consciência (a Consciência pode penetrar



num corpo e sair, e voltar, sem qualquer obliteração da Consciência.

Eu repito: não há escala de valores.
É, simplesmente, sua Vibração que os leva para onde vocês devem ir (não porque vocês devam ir, mas porque
sua Vibração e sua Consciência ali se situam).
Para a Luz, não há qualquer diferença entre aquele que se dissolve na Luz, inteiramente, e aquele que quer
manter uma alma, para experimentar os Mundos de carbono.
Mas é hoje (e vai tornar-se, hoje, cada vez mais claro para cada Irmão, para cada Irmã, qualquer que seja sua
sentença Vibratória), que vocês não podem mais ser um e o outro.

Vocês serão, cada vez mais, um ou o outro, ou seja, a Consciência Ilimitada ou a consciência limitada.
E isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, nos próprios eventos que vão desenrolar-se em suas vidas,
quaisquer que sejam os setores referidos.
O Cristo ilustrava isso, também, perguntando àqueles que duvidavam: «será que o pássaro
preocupa-se com o que ele vai comer amanhã, e onde ele vai dormir?».
O Amor é a ausência de medo.
A Unidade é a ausência de medo porque, entre dizer que esse mundo no qual vocês estão é uma
ilusão e vivê-lo, há uma grande nuance.

Questão: se os contratos da alma dissolvem-se, o que é do acompanhamento de nossosQuestão: se os contratos da alma dissolvem-se, o que é do acompanhamento de nossos
guias?guias?

O contrato de alma pertence à matriz.
Ele liga seres, ainda mais; ele não os libera, jamais.
Agora, qual é a ressonância que pode existir em relação a guias?
Um guia, se você está além da matriz, nos Mundos Unificados, não há contrato algum.

Como é que pode existir o mínimo contrato ao nível do Si, ao nível do Ilimitado?
Há, simplesmente, uma Comunhão.

A Comunhão não é um contrato.
Um contrato é um engajamento.
Esse engajamento recorre à moral ou a uma moral espiritual, em todo caso.
Mas um guia, que evolui como tal, não poderá, jamais, chamar-se um guia, porque ele nada tem a guiar.
Ele sabe que apenas o próprio ser pode realizar o Si.

Não há qualquer guru, não há qualquer salvador, não há qualquer mestre.
Enquanto o ser humano for subserviente a uma Crença de um guia exterior, de um Salvador exterior, apenas
você, e você sozinho é que pode viver a Unidade.
Ninguém pode viver a Unidade em seu lugar e ninguém pode fazê-lo viver a Unidade em seu lugar.

É claro, nós podemos dar Vibrações, informações, elementos, mas, jamais, jamais, nós poderemos fazer o
que cabe a vocês fazer, ou seja, Ser.

O único objetivo de um guia pertencente aos Mundos Unificados, e não à matriz, é o de torná-los Livres.

Portanto, como poderia existir um contrato, entre um Espírito Livre, com a própria Fonte, a não ser o Juramento
e a Promessa que vocês haviam feito, de tornarem-se, novamente, o que vocês São?
É o único Juramento, é a única Promessa, mas isso não é um contrato, é um dever.

Questão: se se abandona à Luz, isso significa que se abandona todo papel social?Questão: se se abandona à Luz, isso significa que se abandona todo papel social?

Isso, minha Irmã, não é você que decide.
Viva, primeiro, o Abandono à Luz, e você viverá, por si mesma, o que acontece naquele momento.
Porque não é você que decide abandonar um papel social.
Nada há a abandonar.
Há a abandonar-se à Luz, o que é profundamente diferente.



Enquanto há uma vontade própria de abandonar o que quer que seja ou quem quer que seja, é apenas a
personalidade que se exprime.
Em contrapartida, a partir do instante em que a Inteligência da Luz vai trabalhar, de maneira forte, em você,
então, naquele momento, as circunstâncias da vida, as circunstâncias das Vibrações vão fazer com que tudo o
que era confinante, tudo o que era Ilusão desapareça, qualquer que seja esse elemento.

Mas jamais foi questão de abandonar quem quer que seja ou o que quer que seja, mas abandonar-se à Luz.
Observem, efetivamente, como a personalidade tem, sempre, tendência a querer inverter.

Se vocês estiverem abandonados à Luz, então, vocês vivem o Si.
Vocês penetram nas Esferas da Eternidade e do Ilimitado e o conjunto de circunstâncias da vida não
acontecerá mais de acordo com a lei de ação/reação, mas de acordo com a Lei da Graça na qual, aí,
efetivamente, vocês não têm que se preocupar com nada, porque a Abundância Interior será aquela que é
exata para vocês, quer vocês sejam alguém esteja alojado à esquerda e à direita, quer seja alguém que faz
fortuna, isso não terá mais qualquer espécie de importância, porque nem um, nem o outro, poderá afetá-los.

Enquanto um elemento os afeta, qualquer que seja, em sua vida, é que o corpo de desejo está presente,
Isso, eu repito, não é nem um julgamento nem uma condenação, mas, efetivamente, um estado de fato, que
será cada vez mais evidente à Consciência.

Vocês vão dar-se conta, por si mesmos, pela experiência da Vibração, como foi dito, das últimas zonas de
Sombra, mas, além mesmo dessas zonas de Sombra, ver, por si mesmos, aí onde vocês estão, não onde
vocês creem estar, não as questões que possam vir à consciência, mas, verdadeiramente, a Vibração os porá
na Alegria.
Porque, efetivamente, na Vibração da Unidade (como nós o dissemos, amplamente), a Vibração da Unidade é
uma Alegria, que não conhece medo algum.

Não pode existir o medo.
O medo faz parte da limitação.

A Luz é Abundância; a Unidade é Abundância; o Estado de Ser e o Si são universos de Abundância,
nos quais, eu repito, nenhum limite, nenhum contrato, nenhum Salvador existe senão a Consciência
Pura, Sat Chit Ananda.

Todo o resto, naquele momento, aparecer-lhes-á pelo que é, não pelo que vocês creem ser, mas porque
vocês o vivem, ou seja, uma ilusão.
Naquele momento, vocês serão o que se chama seres liberados.
Se esse for o seu objetivo.
E que esse objetivo não seja um desejo, mas, efetivamente, um estado, de fato, Vibratório.

Não temos mais perguntas, agradecemos.Não temos mais perguntas, agradecemos.

Irmãos e Irmãs na carne, eu lhes agradeço por suas questões e interrogações.
Que a Graça inunde-os e que a Paz de sua Presença seja sua Morada.
Com Amor, eu lhes digo até já.
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MA_ANANDA_MOYI_27-11-2011 por autresdimensions

Eu sou MA ANANDA MOYI e eu os amo.
Irmãos e Irmãs, eu venho entre vocês, e em vocês, como Vibração da Estrela AL.

Vou completar, ao meu modo, pela Vibração de minha Presença (em vocês e, para alguns de vocês, em seu Canal
Mariano), a fim de Ressoar e de Vibrar, em vocês, o papel da Estrela AL.

Essa Estrela AL, que eu porto em Vibração, corresponde, em vocês, à revelação na Porta AL, que é o momento no
qual o fogo da encarnação é substituído pelo Fogo do Espírito.

A Alma, naquele momento, desvia-se das funções limitadas da vida para Abandonar-se e permitir sua Crucificação e
sua Ressurreição nos mundos da Alegria, do Amor e da Verdade.

AL é, também, uma das cinco Chaves Metatrônicas.

MA ANANDA MOYI - 27 de novembro de 2011

http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xmm2zf_ma-ananda-moyi-27-11-2011_webcam
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AL é a realização dessa Passagem do ego ao Coração, que permite viver a Verdade, inteiramente, viver as Núpcias
Místicas com a Luz Branca, com CRISTO.

Esse momento e essa Passagem correspondem, precisamente, ao instante em que vocês não têm mais necessidade
de realizar as idas-e-vindas entre a consciência dita comum e a Consciência Turiya ou Consciência do Estado de

Ser.

Naquele momento, a alma consome-se, na Alegria e no Fogo do Amor, dando-lhes a viver o que eu manifestei em
minha vida: o êxtase o mais arrebatador e o mais total, a felicidade a mais maravilhosa que a Consciência possa viver

no momento de sua Liberação.

Esse abrasamento (muitos de vocês dele aproximam-se, hoje, grandemente), através de suas imersões na Luz do
Amor, através de seus Alinhamentos e através de seus períodos em que a Luz Branca toma-os e transporta-os, em

Consciência e em Verdade, na Luz.
São esses instantes em que nada mais existe do que essa Luz.

São os instantes em que todo sentido da identificação desaparece.
Esse abrasamento da alma corresponde ao momento em que a Terra viverá, ela mesma, seu abrasamento de Luz.

Vocês estão todos convidados, sem exceção alguma, a viver isso.

Hoje (mais do que nunca, em termos terrestres), vocês não têm mais muita coisa a fazer, apenas Ser, porque esse
«apenas», de fato, é, verdadeiramente, a única Verdade.

O abrasamento da alma, pelo Fogo do Espírito: esse momento o qual o Bem amado João chamou o Corpo Causal,
desaparece, pondo a nu a alma e o Espírito, é um momento que será, efetivamente, marcado profundamente, se se

pode dizer, na história da Consciência.

O que marca o Fogo da alma que se volta para o Espírito (esse abrasamento da alma) é a Alegria.
Uma Alegria que cresce e que vem fazer derreter tudo o que não é essa Alegria.

É o momento em que as experiências que vocês efetuam, em seu ritmo próprio, tornam-se o abrasamento da
totalidade quando, aí, há uma irrupção total da natureza de cada consciência, na Luz, em Sua Luz.

É o instante do transporte Final da alma, no êxtase o mais absoluto, no qual se vive o que alguns de nós (tanto
Estrelas como Anciões ou outros) descrevemos como oMaha Samadhi.

É o momento de plenitude o mais absoluto, no qual não existe mais qualquer interstício para a dúvida, para outra
coisa que não a Alegria.

É o momento em que a consciência encarnada vive sua Transcendência a mais total e no qual nada mais pode existir
que não essa Transcendência total, que dá a viver a Alegria e o Fogo.

Esse Fogo que consome, inteiramente, tudo o que não é Eterno, que consome, inteiramente, tudo o que não é ele
mesmo.

Nós lhes dissemos que o Si era Alegria, que o Amor é Alegria e que a Luz é Vibração de Alegria.
Se vocês estão aí, e se vocês me escutam, é que, de uma maneira ou de outra, vocês viveram a aproximação e,

sobretudo, a Verdade.
Resta, agora, estabelecer isso.

E esse momento será importante, porque vocês o estabelecerão de Coração a Coração.
A Comunhão, naquele momento (tal como lhes foi apresentada), tornar-se-á perpétua e eterna.

É o momento em que vocês não poderão mais ir e vir, é o momento que foi chamado, por alguns de nós, de
Dissolução no Único, na própria Fonte da Alegria.

É um momento de reencontros que passa das palavras.
É, aliás, muito difícil dele falar, sem vivê-lo.

E, mesmo o fato de falar dele pode apenas fazê-los aproximar, devido à minha Presença em vocês, desse estado.

Eu terei o privilégio de acompanhá-los no Alinhamento, ao final de minha intervenção.
Vocês verão que a Luz e a Comunhão são as únicas consolações verídicas, reais; os únicos elementos que bastam

para contentar a totalidade da Consciência.
Como os Anciões o disseram, e como nós, Estrelas, dissemos, tudo foi consumado, tudo foi entregue, tudo foi dado.



O que está a caminho – se se pode falar assim – é a Alegria.
Nada mais há senão a Alegria.

Quanto melhor vocês acolherem, melhor vocês se derem, melhor vocês serão preenchidos pela própria natureza do
Amor.

Esse Amor, chamado de tantos modos, é a própria Essência da Consciência.

O Ponto AL é ligado, também, vocês talvez saibam, ao momento da Transcendência da dualidade, ao
retorno ao que foi chamado – na falta de outros termos, nesta língua – a Androginia Primordial.

É o momento em que, com estupefação, a Consciência descobre que ela é, ela mesma, a Totalidade, o Tudo, que ela
não é mais limitada pelo que quer que seja, tanto desse mundo como de outros mundos.

Essa Alegria não é comparável, absolutamente, a nada mais.
Mesmo o maior dos prazeres que possam existir na encarnação, absolutamente, nada é em comparação com o

incomparável.
Esse abrasamento da alma é uma dilatação, ao infinito, do Coração e da Consciência, quando, com estupefação,

todas as barreiras, todos os limites e todos os véus vão desaparecer.
Tudo o que vocês vivem, desde pouco tempo ou desde numerosos anos, para alguns de vocês, tinha apenas por

objetivo prepará-los, o melhor que fosse possível para vocês, para viver essa Androginia Primordial.

É o momento em que vocês se imergem na Unidade, inteiramente, e no qual não pode mais existir a mínima
dualidade.

O Corpo Causal abrasa-se.
Isso poderia ser como um gozo, mas multiplicado por um fator incomensurável e que, sobretudo, não é limitado ao

que quer que seja, nem a qualquer causa, nem a qualquer objeto ou a qualquer assunto.
Lembrem-se de que, esse momento, vocês não têm que procurar, porque ele virá a vocês, no momento

escolhido pela Terra.
Ele lhes será anunciado, porque os Sons da Alma e do Espírito fusionar-se-ão com os Sons do Céu e da

Terra.
Isso não poderá ser confundido com absolutamente nada, porque o Coração estará em Fogo, porque o Corpo Físico

estará numa Vibração inconcebível e, sobretudo, essa Alegria crescerá, de instante a instante.
O corpo não poderá mais mover-se, vocês serão a Luz, inteiramente, a Luz.

O que vocês vivem uns e outros, mesmo se isso lhes pareça, por vezes, difícil, é apenas sua preparação, a mais
adaptada, ao Amor, para vocês.

O abrasamento da Coroa do Coração, da Cabeça, do Sacro a ativação do conjunto de Portas (como se ativaram,
para vocês, a maior parte das Estrelas da Cabeça ou algumas delas), esses mecanismos de Vibração que os tornam
leves, as Núpcias Celestes, as Etapas, as Núpcias de Luz: todos esses elementos que vocês têm vivido, talvez (à sua

hora ou agora), são um convite para viver o UM, para ser a Verdade.

As Estrelas acompanham-nos.
Vocês sabem que vocês sozinhos podem cruzar essa Porta, mas que vocês não estão mais, jamais, sós.
Muitos de vocês começam a perceber, de diferentes maneiras, a Luz Unitária, as Consciências Unitárias.
A Androginia Primordial é o momento em que vocês se fundem no que não tem nem fundo nem cimeira.

Tornar-se o Tudo, tornar-se essa Alegria, sem começo, sem fim, viver o Êxtase e a Íntase os mais arrebatadores, é a
evolução de cada um.

É claro, após, como vocês sabem, cada um será dirigido por sua própria Vibração, para seu domínio de eleição e de
predileção.

Viver o fim da limitação é um instante que vai permitir-lhes reencontrar sua Essência primeira, aquela que nenhuma
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experiência – nos mundos carbonados, alterados – pôde permitir-lhes levar a seu termo.

Esse momento em que a Luz Branca revelar-se-á, inteiramente – não unicamente no Céu ou no Manto da
Terra, mas no conjunto de consciências – é um momento único.

Sua preparação é, para isso, única, mesmo se, é claro, uns e outros, nós lhes falamos dos Novos Corpos,
das Estrelas, das Portas, como testemunhos e marcadores de sua transformação de consciência.

Hoje, vocês chegaram ao limiar dessa Dissolução do Corpo Causal.
Vocês são levados, cada um, à sua Porta, por sua Vibração.

Vocês são levados, por si mesmos, a viver esse Fogo do Coração, a integrá-lo.

Diferentes nomes que lhes deram os Arcanjos vão corresponder, inteiramente, ao que vocês vivem e viverão.

Os momentos de Comunhão e de Graça que lhes foram propostos são, agora, o meio privilegiado para cruzar a Porta.
Vocês vão viver, cada vez mais, o mecanismo de levantamento e dissolução dos véus, que os levará a rir, sem fim,

porque o Coração é um riso sem fim.
Tudo o que os Arcanjos, desde os Casamentos Celestes, disseram, tudo o que foi enunciado e anunciado pelo

Comandante dos Anciões, como aquele que estava, aí, antes (Ndr: intervenções de O.M. AÏVANHOV e SRI
AUROBINDO, de 27 de novembro, na rubrica «mensagens a ler») não tem sido enunciado e anunciado para fazê-los

ter paciência ou esperar, mas, bem mais, para prepará-los para esse encontro que foi inscrito bem antes de sua
precipitação – voluntária, consciente ou não – sobre esse mundo.

A Fonte nomeou a isso o Juramento e a Promessa.
Vocês entraram nesses tempos específicos que vão fazê-los sair do tempo.

Lembrem-se, também, de que, neste momento, vocês estão, muito exatamente, em seu lugar, para viver isso.
E, progressivamente e à medida que o Abandono à Luz, a Confiança na Luz estabelece-se e trabalha em vocês,

progressivamente e à medida que vocês tomam consciência da Verdade a mais absoluta do que nós lhes dissemos –
porque vocês não creem em nós, mas porque vocês o vivem – e, vivendo-o, vocês fazem sua essa experiência,

porque é a única Verdade.

A Luz os faz sair de todas as ilusões, ela os faz entrar na completitude.
O Fogo que os consome, consome apenas o supérfluo, e põe a nu o Ser Consciente, o Ser Absoluto.

Como nós o dissemos (Umas, Outras, Uns e Outros), nós estamos ao lado de vocês e em vocês.
Então, abram-se a nós, como nós nos abrimos a vocês, porque nós somos a mesma Realidade, a mesma Unidade.

O que eu vivi, em minha última vida, vocês o viverão.
Muitos de vocês começam a suspeitar disso e a verificá-lo.

Isso não é inacessível, isso não está afastado, mas está inscrito nesse tempo.
Esse tempo que não tem data, porque ela se aproxima, ao mais próximo de vocês, de cada um.

Como nós o dissemos, vocês são os Filhos do UM, os Filhos do Único, vocês são os Filhos de Luz, as Sementes de
Estrelas.

Todas essas palavras que, quando são vividas sem a Vibração e no exterior, nada querem dizer, que tomam, hoje,
todo seu sentido, em sua Vibração.

E isso é uma Alegria, a única Alegria, que não dependerá, em nada, de qualquer outro do que dela mesma.
No abrasamento do Coração, na Androginia Primordial, vocês percebem que a separação é uma ilusão.

Em definitivo, quando nós lhes falamos desse mundo como uma Ilusão, isso era apenas a estrita Verdade e apenas a
visão limitada da pessoa, da personalidade podia disso duvidar.

O Abrasamento da alma restitui-os a vocês mesmos, em sua Unidade.
E isso – ainda, eu o repito – cada ser tem a possibilidade de viver, porque não existe qualquer sofrimento, qualquer

punição, qualquer deus vingador exterior, qualquer salvador.
Há apenas vocês, e vocês mesmos.

Há apenas a Liberdade de ser, enfim, Livre, a Liberdade de ser, enfim, Ascendido, Reunificado.
Talvez, entre vocês, haja algumas Consciências que se dão conta de que, quando de nossa vinda, diretamente a



vocês (em seus Alinhamentos ou nesse momento mesmo), a Consciência abre-se, mais do que nunca.
Ela os transporta às moradas da Alegria e da Eternidade, nas quais não pode existir qualquer falta, qualquer

sofrimento, qualquer oposição e qualquer contradição, porque é nossa Morada comum, porque é nossa Verdade
comum.

E que, aliás, não são outros lugares que não no Interior de cada Coração, de cada Consciência.

Quando nós lhes dissemos, pela Voz dos Arcanjos, que estávamos na aurora de um dia novo e na orla de sua
dimensão, vocês percebem – hoje, e a cada dia, mais do que nunca – que a distância nada quer dizer, que a

separação existia, simplesmente, apenas porque vocês haviam esquecido.

As palavras que eu lhes dirijo, dirigem-se à alma e à Comunhão de nossos Espíritos.
Minhas palavras são postas porque permitem, neste instante de Comunhão, viver essa Alegria.

Então, vocês podem, talvez, constatar que não há mais necessidade de pôr uma distância, de utilizar uma ferramenta:
há apenas que Ser no Instante.

E que, neste Instante, está escrita a totalidade dos tempos e a totalidade da Luz.
Que o Fogo do Coração é Alegria e Verdade, porque os Anjos e os Arcanjos estão, todos, em nós, porque a Fonte

está aí, porque a Alegria está aí.
Então, a Consciência abre-se, cada vez mais, à Verdade que nos é comum.

Então, a Vibração coloca-se, naturalmente, no Coração do Ser, em sua Presença e em minha Presença, em nossa
Presença comum.

Amados do UM, essa é a evidência de nossa Comunhão.
As palavras tornam-se música, elas se tornam Canto da Alma e do Espírito, Única Verdade.

A Beleza é aquela da Consciência.

Nesses instantes, tais como nós vivemos, não há mais nem questão nem procura, porque o Abrasamento
da alma, o Fogo do Espírito revelam a natureza ígnea da Consciência e, nesses momentos, nós somos UM,
nós estamos – como diria UM AMIGO – de Coração a Coração, do Coração do UM ao Coração de Todos e do

Coração de cada UM a cada Outro.
A Alegria torna-se, então, uma evidência que demanda apenas tomar todo o lugar, porque não há lugar para

outra coisa que não a Vibração da Alegria, do Amor, da Luz.
As primícias da Ressurreição, os estigmas da Ascensão vivem-se – agora e a cada dia – a cada sopro.
Nós comungamos no mais íntimo de cada um e, a cada dia, vocês comungam no mais íntimo das Estrelas, dos

Anciões, dos Arcanjos e do conjunto de forças Unificadas na Unidade.

A Alegria é a solução para o alarido desse mundo.
A Alegria é a evidência da resposta à falta, ao medo, à separação.

Cada um será chamado, ao seu modo, para estabelecer-se, agora, na Verdade.
O tempo da Terra – ou o tempo coletivo – sincroniza-se ao tempo de cada um, porque cada um converge para a Mãe

Terra.
O Sol responde.

O Coração abrasa-se.
A Alegria é o bálsamo.

A Alegria é a única Verdade.

Fogo de Alegria e Fogo do Espírito fazem apenas UM.
Naquele que rasgou todos os véus de suas próprias ilusões, como aquela do mundo, nada há a destruir: há, agora, a

elevar.
Nada há a construir, tampouco.

Há apenas, simplesmente, que aceitar ser essa Comunhão e esse Fogo.

Quanto mais vocês forem numerosos a viver isso – a instalar-se nisso – mais vocês comungarão à Dimensão Nova
da Terra, a ela mostrando sua alegria, a ela dando a viver seu Amor e sua Alegria, a ela mostrando, de algum modo,

seu acordo para o abrasamento.

Então, ela poderá, por sua vez – porque é ela que decide, mas ela é sensível a cada um e a cada uma – decidir
estabelecer-se na Alegria.



estabelecer-se na Alegria.
A Nova Aliança estará, então, consumada e estabelecida.

Nós sempre dissemos que o Coração era a resposta.
Não há outra resposta.

Que o Coração era a Porta, porque há apenas uma única Porta.

Então, nós nos aproximamos sempre de sua Consciência.
Nós estamos em vocês, para alguns de vocês, e muitos de vocês.

O que vem é Alegria e Comunhão.
Não há que duvidar disso, no espaço da Vibração do Sagrado, porque, naquele momento, vocês estão plenos e

saturados de Alegria.
Os espaços e os tempos de medo e de dúvidas não existem, simplesmente, mais.

Irmãos e Irmãs bem amados, fiquemos aí: nessas algumas palavras, nesse espaço de Comunhão, nesse espaço de
Alegria e de Fogo.

Cabe a vocês decidir: Vocês querem ser Alegria?
Vocês querem não mais deixar manifestar-se o medo e a falta?

Vocês querem Realizar e Finalizar a Verdade de sua Consciência?
Vocês querem seguir a Verdadeira Vida?

Vocês querem ser o Templo da Presença d’Ele?
Vocês querem tornar-se UM com todos os Uns, em Dimensões nas quais não existe qualquer Outro, nas Dimensões

nas quais não existe qualquer exclusão, qualquer sombra e qualquer sofrimento?

Nós lhes estendemos nossas mãos e nossos Corações.
Nós realizamos o que havia a realizar.

Vocês realizaram, quase na totalidade, o que havia a realizar, para reencontrar a Essência e a Liberdade de sua
Alegria, de seu Ser.

Amados do UM, o tempo da Comunhão do conjunto de Consciências da Terra chegou.
Então, isso é amanhã?

Isso é depois de amanhã?
Não, é na sequência, porque são vocês que decidem e, a partir do instante em que vocês tenham decidido, o tempo

da Terra, para vocês, não é mais uma distância nem uma espera.

Vocês não são mais dependentes do tempo da Terra, vocês não são dependentes de nada mais, exceto de sua
Consciência.

Então, o que importa o tempo, dado que tudo está consumado para vocês?
É possível hoje.

Muitas Estrelas batem à Porta: à Porta do Coração, é claro, mas, também, à Porta do Espírito.

Irmãos e Irmãs bem amados, permaneçamos no Silêncio e na Comunhão, a fim de Comungar, ainda mais, quando
nossos outros Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares sobre esta Terra, como em qualquer Dimensão, reunirem-se a

nós, juntos, no mesmo Coração, no mesmo Canto.

Preparemo-nos, portanto, para estarmos ainda mais Conscientes da Alegria.

Junto-me ao seu Coração, mas sem minhas palavras, prosseguindo a Vibração da Alegria do UM, em cada um e em
cada uma.

Eu nos Amo.

Eu lhes digo, até dentro de alguns instantes, para Comungar, ainda mais amplamente, à Graça, à Unidade.



Eu sou MA e, sobretudo, eu sou UM, porque eu sou Vocês.

... Efusão Vibratória / Comunhão...
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Queridas Irmãs e Irmãos, eu lhes peço que recebam as minhas saudações e a minha Presença.

Nós seremos, neste local e neste dia, três Irmãs a intervir entre vocês, cada uma portadora da Vibração de uma
Estrela.

Essas três Irmãs, de que eu faço parte, e essas três Estrelas, estão ligadas a um aspecto Tri-Unitário particular
que está em ressonância, bem além da razão, com a lógica do Coração e que emite a Vibração AL, UNIDADE

e PROFUNDEZ.
Nossa intervenção, nossa tríplice intervenção, será encerrada, se pudermos dizê-lo, pelo Arcanjo ANAEL,

Arcanjo do Amor e do Relacionamento e da Comunhão.
Eu venho, hoje, para estar presente com vocês e, sobretudo, para Comungar.

Eu venho, também, e isso se inscreve diretamente na sequência do que eu disse, desde uma semana, e no
que foi expresso, ontem (pelo IRMÃO K), com relação aoAmor.

Então, eu venho, hoje, simplesmente para escutar as suas questões referentes ao Amor e tentar, pela nossa
Comunhão conjunta e pelas palavras que eu pronunciarei, fazer com que nós nos aproximemos, juntos, deste
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Amor Vibral, deste Amor que engloba, é claro, o ser humano, mas que se instala bem além do que é
compreensível e alvejado pela razão.

Então, por favor, vamos prosseguir, juntos, através das suas perguntas com relação ao Amor.
Eu os empenho, então, a colocar questões que os permeiam porque elas se referem, bem além da sua

simples presença aqui, é claro, a muitos Irmãos e Irmãs, sobre a Terra, hoje, através do que vocês vivem,
através do que irão viver.

Então, nós nos escutamos uns e outros, nesta Comunhão particular.
Eu especifico que as minhas duas Irmãs, TERESA e GEMMA, estão aí também, ao mesmo tempo que eu,
pois foram Elas que preparam este espaço, para o nosso espaço de Comunhão e de partilha, que eu abro

agora.
Eu os escuto.

***

Pergunta: é verdade que é melhor não estar grávida ou ter um bebê em 2012?

Minha Irmã, nós lhes dissemos, Umas e Outras, assim como os Anciãos, que vocês estão hoje, nesta vida,
neste caminho que vocês percorrem, muito exatamente no lugar correto.

Em que o retorno da Luz e o estabelecimento final dela, que é Amor, devem provocar medo do que quer que
seja?

Nada há a antecipar, nada a preparar, a partir do momento em que o Coração está aberto.
Então, se o Coração estiver aberto e Vibrar no Fogo do Amor, tudo isso que chega apenas pode chegar,

justamente, porque a Luz, na sua Graça e na sua Inteligência, vai agir em sua vida.
Querer se proteger, de um modo ou de outro, é já, em algum lugar, uma falta de Amor, porque o Amor se basta

a ele mesmo.
Ele é estado de Alegria, ele nada antecipa, ele vive apenas o instante presente, não tem qualquer preocupação

com o amanhã, com o ontem.
Ele é totalmente Livre, porque liberado.
Não há que se proteger e que antever.

Não há que considerar o futuro.
Ele pode, eventualmente, esperar.

Mas, quanto mais o Amor aumenta, em vocês, mais vocês estão no instante da sua Eternidade.
E este instante da Eternidade não se preocupa com 2012, ele sabe, simplesmente, que o Amor está aí.

E quando o Amor está aí, não pode existir qualquer projeção, em qualquer amanhã.
O instante presente não pode ser alterado nem por uma preocupação, nem por um medo, nem por um peso do

passado.
Hoje, nós os empenhamos, realmente, a instalar-se neste estado, porque este estado específico é a resposta

a todas as faltas, a todos os sofrimentos.
Não é a precaução do que quer que seja, não é a antecipação do que quer que seja, que irá solucionar o que

quer que seja para vocês.
A Luz, como vocês sabem, revela-se cada vez mais.

Então, é claro, aquele que permanece fora do Coração não pode ter medo, porque a Luz lhe é desconhecida,
porque o Amor lhe é desconhecido.

Ele conhece apenas a versão pessoal do amor, uma versão que é limitada.
Ele não tem acesso, como diria IRMÃO K, ao Desconhecido.

Ele não é Livre, ele não é Autônomo.
E não sendo Livre e não sendo Autônomo, ele vai buscar precaver-se de um conjunto de eventos.

O que são esses eventos?
Com qual olhar vocês querem vê-los e vivê-los?

Com qual estado Vibratório vocês querem viver o retorno da Luz?
Vocês são uma lagarta?

Vocês são uma borboleta?
Então, minha Irmã, o que pôde ser escrito pelos profetas, o que pôde ser dado por alguns Anciãos, durante a
vida deles, referente à chegada do Fogo do Amor: o Fogo do Amor é o mesmo para todos, mas a expressão,

para cada um, será profundamente diferente.
E esta expressão irá depender, unicamente, do estado no qual vocês estiverem, no momento em que isso se

realizar, na totalidade, no que foi nomeado, eu creio, um tempo coletivo da Terra.
Todo o resto é apenas idiotice, todo resto é apenas medo, que apenas pode mantê-los bem longe do Coração

e levá-los à personalidade, ao terror.
O Amor é o inverso de tudo isso.



No Coração, não há terror, nem medo, nem apreensão e, sobretudo, não há amanhã.
Porque, a partir do momento em que o Coração Vibrar (porque o Fogo do Amor e o Fogo do Espírito estão

ativos), a partir do momento em que o conjunto do seu corpo (que é esse Templo) Vibrar no Fogo do Amor, o
que pode existir de importante ou de mais importante do que o que vocês estão prestes a viver?

Nada.
Absolutamente nada.

Então, é claro, aquele que não vive isso, apenas pode pretender se proteger, apenas pode imaginar
sofrimentos, apenas pode imaginar elementos catastróficos.

O mesmo acontecimento coletivo, sobre esta Terra, é o mesmo para todos, mas a resposta resultante para
cada um depende, unicamente, do seu estado Interior.

Então, se uma mulher deve acolher uma alma, que ela o faça.
Se, hoje, vocês não são mais capazes de acolher uma alma, se, hoje, vocês estão em tal função, em tal lugar, é

que esse é o seu lugar correto.
Toda decisão dever ser considerada e pode ser considerada sob dois ângulos: aquele da personalidade e do

medo, e aquele do Amor.
Cabe a vocês decidir.

***

Pergunta: uma emoção de amor, da personalidade, pode levar ao Fogo do Coração?

Não.
O amor, no sentido pessoal (que isso seja uma paixão, que isso seja uma emoção amorosa, que isso se refira

a quem quer que seja ou ao que quer que seja), jamais poderá conduzi-los ao Coração.
Porque o que leva a este estado, a este ímpeto (do amor pessoal, desta emoção), não pode, em caso algum,

conduzi-los ao Coração, mesmo se isso puder lhes dar a cor, o sabor.
Existe uma diferença fundamental: a emoção amorosa nasce no corpo emocional, eventualmente no corpo

causal, ou, ainda, no corpo mental.
Ela ocorre em função das circunstâncias exteriores, que isso seja para com um ser, para com uma música,

para com um quadro.
Esta emoção amorosa se extingue bem depressa, ou seja, a partir do momento em que desaparece o estímulo

exterior.
Ao passo que o Amor, o Fogo do Coração, ele, se estabelece independentemente de qualquer causa, de

qualquer causa exterior.
Ele é um estado de Ser, ele não é uma emoção.

A emoção é um movimento.
O Ser é um estado.

E o estado jamais será um movimento.
Toda a dificuldade está nesse nível.

Porque muitos Irmãos e Irmãs de boa vontade procuraram, de diferentes maneiras, esta emoção amorosa (que
isso seja através de um ser, através de uma situação, através de uma busca, mesmo espiritual).

 Mas esta emoção amorosa, mesmo a mais agradável de viver (e vocês sabem muito bem), jamais dura.
Enquanto que o Fogo do Coração, ele, é Eterno.

Ele não depende de nada mais senão d’A FONTE.
E eu acrescentaria, para isso (e vocês irão compreender muito rápido), que sempre foi relatado, em meio à

Humanidade, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a cultura, o aspecto primordial do Amor: “amai-vos
uns aos outros”, para experimentar o Amor como fator da vida.

Porque, efetivamente, desde que existe uma emoção amorosa, existe uma necessidade que é criada assim, e
essa necessidade é a própria Essência da Vida, que é a necessidade do amor.

Simplesmente, neste aspecto (que eu qualificaria de horizontal), não há total verticalidade.
Então, é claro, vocês podem sempre denominar uma emoção amorosa (referente a um salvador, a um ser),

uma emoção vertical.
Mas esta verticalidade, como vocês sabem, é distorcida.

Ela foi alterada pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, porque ela depende, efetivamente, de fatores de atração e de
alguns dados que podemos qualificar como visuais.

E isso jamais será o vertical.
Por outro lado, a partir do momento em que vocês alcançam o que podemos chamar de diferentes nomes

(então, na minha última encarnação eu chamei isso de Atman, eu chamei de Samadhi Bramânico, mas vocês
podem muito bem chamar de Shakti, deShékina, vocês podem muito bem chamá-lo como os místicos

ocidentais, de Fonte[‘Fontaine’] de Cristal, de Fonte [‘Source’] de Cristal, pouco importa o nome que vocês
deem), mas quando vocês tocam isso, vocês são regados, permanentemente, pela A FONTE, que



desencadeia o Fogo do Coração, em vocês, que está, na realidade, em vocês.
Há, então, uma diferença fundamental entre este aspecto vertical e este aspecto horizontal.

E o ser humano é incompleto enquanto ele não está de posse, se o pudermos dizer, da sua horizontalidade e
da sua verticalidade a mais estrita.

O ser humano encontra-se no meio.
Mas, simplesmente, a própria alteração do contato com as outras Dimensões, introduziu, nele, desde tempos

imemoriais, um princípio de falta e um princípio de busca.
O princípio de falta e de busca faz sempre procurar, no exterior de si, o objeto do amor.

Ao passo que o único objeto do amor é o Amor em si mesmo, que é, na verdade, a Essência do Ser.
Em um caso, há emoção amorosa.

No outro caso, há estado de Ser no Amor.
O efeito e as consequências e o estado nada têm a ver, mesmo se, efetivamente, muitos seres humanos
deixam-se levar por esta emoção amorosa, principalmente nesses tempos particulares que vocês vivem,

porque há uma abertura do Céu, porque a Luz está aí e que, antes de viver o estado de Amor, evidentemente,
há um impulso da alma e do Espírito que os mantêm nesta sede de amor.

Ora, enquanto a verticalidade não está estabelecida, esta sede de amor vai se exprimir de diferentes modos,
através de uma busca.

Mas esta busca será sempre exterior.
E isso jamais será o Amor, no sentido do Fogo do Coração, no sentido desta plenitude Interior, que

desencadeia uma modificação e uma transformação, totais e radicais, da consciência.
A consciência ordinária jamais será a Consciência, tal como nós a nomeamos: Turiya.

Obviamente, em meio à consciência humana horizontal, existe uma forma de exaltação do amor, visando
preencher uma falta Interior, por uma procura exterior.

Mas isso não é o Amor.
Ou, em todo caso, é um amor que está incompleto e que não é duradouro, contrariamente àquele que se

estabelece no Coração, porque, tendo vivenciado o Coração, ele sabe que é a Verdade.
E o Irmão ou a Irmã que se estabelece nisso não tem necessidade de qualquer ajuda exterior: ele é pleno,

porque ele é alimentado pela A FONTE, pela Fonte de Cristal.
Ele se tornou o Atman, ele se tornou a Unidade, o Si, e ele não necessita de mais nada.

O que não quer dizer que não se trata do amor, mas, em todo caso, ele não está mais na reação e, sobretudo,
ele não está mais em uma busca exterior do que quer que seja, porque a resposta foi encontrada.

E a resposta jamais será do exterior, mesmo em um ser o mais admirável, mesmo em um amor o mais puro (no
sentido humano).

***

Pergunta: como passar do Amor do Pai Celeste e da Mãe Divina, tal como podíamos concebê-lo antes,
àquele d’A FONTE?

Por que substituir um Amor para a Mãe Divina, por um Amor para A FONTE?
A Mãe Divina é uma representação.

Uma Estrela, qualquer que seja, pode ser uma Mãe Divina.
Mas vocês são, também, cada um e cada uma, uma Mãe Divina.

Enquanto vocês tiverem uma adoração exterior, ao que quer que seja, vocês não podem ser vocês mesmos.
Enquanto vocês conceberem e crerem que existe, no exterior de vocês, alguma coisa que adorar ou que amar,

vocês não podem viver o Coração.
O Coração é o Amor autêntico de si, não do ego ou da personalidade, mas, sim, através dos Quatro Pilares.

Através da Transparência, da Pobreza, e da Humildade e da Simplicidade, há a possibilidade de viver o
Coração Vibral.

Não é uma questão de colocar, no exterior de si, um olhar exterior da personalidade, é exatamente o inverso.
É preciso, efetivamente, fazer cessar toda crença, toda ilusão, toda vontade.

 Naturalmente, isso é profundamente contrário ao que vários ensinamentos tentaram dar a vocês, a saber, que
tinha que manifestar uma ‘vontade de bem’ (porque é por aí que vocês podiam lutar contra o mal).
Mas o mal e o bem não têm qualquer importância para aquele que vive o Amor, no sentido Vibral.

Logicamente, haverá uma ação que vocês podem pedir (no sentido da personalidade), pelo bem da
humanidade, porque este ser, que vivenciou A FONTE, Irradia ao Infinito deste mundo e não unicamente de

próximo a próximo.
Mas enquanto vocês permanecerem em uma visão exterior de adorar alguma coisa ou qualquer um (que isso

seja, até mesmo, A FONTE), vocês não podem viver a Unidade, porque vocês estão em um processo de
projeção, no exterior de vocês, do que deve ser voltado ao Interior de vocês (não no sentido narcisista ou da

personalidade egotista).



O Fogo do Coração é outra coisa e aquele que o vivenciou (apenas por um bilionésimo de segundo) não pode
mais confundir os dois tipos de amor, é impossível.

 Agora, como fazer?
Bem (isso foi dito em várias ocasiões e eu penso que o Arcanjo ANAEL irá repetir), passar a Porta Estreita, é

se Abandonar, não ser mais nada, aqui, para Ser Tudo.
Obviamente, a personalidade sempre vai retrucar porque ela quer sempre se apropriar, descobrir por ela

mesma e se identificar a alguma coisa que ela quer possuir.
E enquanto vocês desejarem possuir o amor, vocês não podem viver o Amor.

Vocês devem doar-se, por completo.
Isso não corresponde a distribuir, simplesmente, toda riqueza aos pobres, mas é, muito mais, um estado

Interior de vacuidade, de Transparência total e, sobretudo, de Humildade (real e não simulada).
Conforme lhes disse o Comandante, ontem (que nós escutamos atentamente) (ndr: O.M. AÏVANHOV), vocês
podem realizar todos os protocolos do mundo, vocês podem realizar todos os exercícios do Yoga da Unidade

(dado por UM AMIGO) sem, no entanto, avançar um passo, enquanto vocês não tiverem a Humildade
necessária e indispensável para viver o Coração.

Isso implica, hoje, bem mais do que no Abandono, mas, realmente, em uma Renúncia, não à vida, é claro, mas
em uma Renúncia a todas as crenças, a todas as ilusões.

Enquanto vocês não fizerem esta Reversão, e enquanto vocês não viverem esta Revolução, vocês estarão
sempre procurando alguma coisa no exterior de vocês.

Lembrem-se desta frase (que foi modificada, mas que é oriunda da Bhagavad-Gita)que dizia: “os deuses,
quando eles se reuniram, disseram: onde nós iremos esconder a Divindade do homem?”.

E, naquele momento, foi dito que ela seria escondida aí onde jamais pensariam em procurar, ou seja, no
Interior de si mesmo.
É exatamente isso.

A Unidade não está na projeção da consciência.
Este mundo é Maya, para nós.

Mas, enquanto vocês estiverem inseridos nesta realidade tridimensional e vocês não tiverem acesso à
verticalidade da qual falei, como vocês podem encontrar, neste mundo, o que não é deste mundo?

Neste mundo, mesmo as suas leis ditas espirituais (por exemplo, na coloração da alma, no que é chamado, por
exemplo, de Raios), isso são leis da alma.

Mas as leis da alma jamais serão as leis do Espírito.
Porque o Espírito não se importa com mundo.

Ele ali está presente, mas ele ali foi escondido e ocultado.
Busquem o Reino dos Céus, em vocês, e todo resto lhes será concedido.

É preciso cessar toda projeção da consciência em qualquer coisa, que seria exterior a vocês, para conquistar.
Porque os Arcanjos lhes disseram e eu repito para vocês: vocês são a Luz, cada um.

Mesmo se vocês a renegarem, mesmo se vocês não a verem, mesmo se vocês não a viverem ainda, não pode
ser de outra forma.

***

Pergunta: qual é o papel da oração, hoje?

Minha Irmã, há tantas orações quanto amores.
Se a oração for um pedido referente à personalidade, ela não atravessará a barreira da personalidade.

A única oração, hoje, se vocês quiserem fazer a experiência, é dizer, como o CRISTO disse: “Pai, eu entrego
meu Espírito em tuas mãos”.

“Que a Graça e a Inteligência da Luz se manifestem em minha vida”.
Mas enquanto vocês pedirem, quem é que pede?

Porque o Coração nada tem a pedir.
Ainda uma vez, ele é um estado de Ser.

E se vocês estiverem em um estado de Ser, o que vocês podem pedir a mais senão Ser a Luz?
Portanto, há tantas orações quanto consciências.

Evidentemente, todas as religiões insistiram sobre a oração.
Hoje, nós preferimos substituir essa palavra pela Comunhão.

Porque a Comunhão é um estado de Ser que não depende de uma projeção, nem de um pedido, e ainda
menos de uma expectativa.

Porque a oração, por definição, é sempre voltada para o exterior de si, para um outro lugar, para um ser situado
em outros lugares.

E todos nós lhes dissemos, sem qualquer jogo de palavras, que nós estamos, na totalidade, no Interior de



vocês.
Então, é claro, não é questão de dizer que a oração é útil ou inútil, mas, simplesmente: o que vocês rezam e

como vocês rezam?
Lembrem-se: o Coração é um estado de Ser que é permanente e que não está sujeito a quaisquer oscilações,

ligadas a qualquer falta.
Porque, no Coração, tudo é plenitude e abundância, permanentemente.

Eu acrescentaria que o Coração apenas pode ser encontrado a partir do momento em que vocês aceitarem
olhar em vocês mesmos.

O que era muito difícil de realizar, desde um século, é hoje extremamente fácil, por uma razão específica: é
que a Luz está presente por toda parte.

***

Pergunta: Poderia nos falar do Amor da nossa Mãe a Terra?

Minha Irmã, eu lhe responderei de maneira muito simples: a partir do momento em que o Coração está aberto,
não pode existir, na sua consciência, qualquer diferença entre o Amor da Terra, o Amor do Céu, o Amor de um

Arcanjo, o Amor de uma folha de grama, porque não há hierarquia no sentido do Amor.
O Amor é UM, como Tudo é UM.

Há tanto Amor em uma folha de grama como na Consciência de um Arcanjo.
O plano, é claro, não é o mesmo, mas é a mesma qualidade e a mesma intensidade que pode ser vivenciada

porque, ainda uma vez, absolutamente tudo está no Interior da Consciência.
E enquanto vocês considerarem que a Terra é exterior a vocês, vocês olham, então, a Terra com a

personalidade.
Enquanto vocês olharem uma árvore como um objeto para admirar ou para amar, vocês não são a árvore e,

portanto, não há Unidade.
O Amor da Terra não é diferente do Amor de uma mãe.

Ele não é diferente do Amor d’A FONTE, a partir do momento em que não for mais vivenciado na separação e
da distância, mas, sim, na Unidade.

Então, falar do Amor da Mãe Terra é falar de qualquer outro amor.
Mas, para isso, é preciso ser capaz, não de defini-lo através de palavras ou através de uma identificação, aí

também, mas de derrubar, de algum modo, todas as barreiras e todas as distâncias.
Porque apenas isso é que irá permitir-lhes viver a Unidade e Comungar, com a Terra, com o Céu, com os

Arcanjos, com A FONTE, ou comigo mesma.
Não há mais distância, mas é preciso, para isso, que o seu olhar não esteja mais distante.

Não há mais separação, mas é preciso, para isso, que vocês não estejam mais separados ou fragmentados.
É preciso, vocês também, reunificarem-se.

E se reunificar passa pela passagem da Porta Estreita e pelo que foi denominado os Quatro Pilares.
Fora disso, não há outra possibilidade.

Poderíamos falar indefinidamente sobre as características diferentes, segundo o olhar da personalidade, do
Amor da Terra, do Amor de uma árvore ou de um Arcanjo e lhe dar as características.

Então, é claro, enquanto Estrela AL, eu sou portadora de uma Vibração.
A Vibração da minha Irmã TERESA não é a mesma, mas é o mesmo Amor que está na ligação e na Liberdade

da nossa Presença e das nossas manifestações.
Enquanto houver separação, distância, enquanto houver impressão de não estar reunificado ao conjunto dos

Universos e dos Mundos, há sofrimento, não há vida na sua totalidade e na sua globalidade.
Há uma falta, há um medo.

Hoje, vocês são convidados pela Luz para viver a Graça da Luz e a sua Inteligência.
Para isso, é preciso cessar toda projeção.

É preciso, simplesmente, pararem, por alguns instantes.
Fazer a Paz, o silêncio, não mais depender de um instante anterior e não mais depender de um instante que vai

se seguir.
Se vocês estiverem totalmente presentes em vocês mesmos, então KI-RIS-TI irá se abrir e a Porta Estreita

será atravessada e vocês irão viver, instantaneamente, o Fogo do Coração.
Cada dia que passar, verá se aproximar a inutilidade de toda ação exterior e de toda projeção, mesmo em um

protocolo, mesmo o mais perfeito.
Porque vocês irão descobrir que vocês são a Essência do Amor e que vocês não são nada mais do que isso.

E que apenas o olhar da personalidade, dos seus medos e de suas faltas, podia fazê-los considerar e viver
outra coisa.

E a partir do momento em que vocês viverem esta Comunhão com a Unidade, o que mais pode ser
necessário?



Absolutamente nada.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a Comunhão e a Fusão?

Meu Irmão, se você bem quiser, nós iremos considerar três palavras, porque elas veiculam três estados
diferentes do Ser: a Comunhão, a Fusão e a Dissolução.

A Comunhão pode se viver no si e ela pode, também, ser vivida com uma outra Consciência.
Isso foi realizado pela Nova Aliança e pela abertura da Porta posterior denominada KI-RIS-TI, permitindo-lhes

estabelecer uma Comunhão, de próximo a próximo, ou em distância, com uma outra Consciência e, em
seguida, com o conjunto das Consciências (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (*).

Nesta Comunhão, há percepção da Unidade, vivenciada da Unidade, mas vivenciada, também, não de uma
distância, mas da própria Consciência, de Consciências que são diferentes.

No processo de Fusão há uma Comunhão, que vai até o fim.
Ou seja, naquele momento, o objeto da sua Comunhão faz com que vocês se tornem a árvore, que vocês se
tornem o Irmão ou a Irmã com a qual vocês Comungaram, que vocês se tornem o Sol, ou outra Consciência.

E, enfim, vem o ato final que é a Dissolução.
A Dissolução é perder todo sentido de qualquer identificação.

É tornar-se a totalidade da Criação, é tornar-se A FONTE, na totalidade.
É integrar e englobar, em si, o conjunto das Dimensões e dos Universos, não por uma concepção, mas,

realmente, por um mecanismo Vibratório da Luz que os faz viver isso na Consciência real.
Dessa maneira, a Comunhão prefigura a Fusão que, ela própria, prefigura a Dissolução.

Então, é claro, no momento coletivo da Terra, haverá Dissolução.
Cada um terá vivenciado, pelo menos uma vez, a Comunhão, a Fusão e a Dissolução, mesmo vocês não tendo

que manter e que estar, em última análise, nesta Dissolução, porque cada caminho é diferente e cada
Consciência tem a necessidade de experimentar coisas que podem ser diferentes.

Mas o que é certo é que nunca mais haverá divisão, nunca mais predação, nunca mais ilusão, no momento
coletivo da Terra.

O que vocês estabelecem como capacidade, hoje, para Comunhão, ou para Fusão, ou para Dissolução,
reflete, simplesmente, a sua capacidade para manter o Coração na Unidade e a Consciência em meio à Turiya.

***

Pergunta: nos espaços de Comunhão com alguém, por que sentir uma forma de fadiga ao focar um
indivíduo que recebe esta Comunhão?

Que isso seja nos momentos de alinhamento, de Comunhão, ou nos momentos que vocês vivem, pela Graça
da Luz (onde vocês parecem sentir um mecanismo de dormência do corpo ou da própria Consciência), isso é,

de alguma forma, uma preparação que lhes é oferecida para aproximarem-se da Dissolução.
Há perda de referências no espaço e no tempo.
Há perda, até mesmo, do sentido da identidade.

No minuto seguinte, é como se vocês perguntassem: mas onde vocês estiveram, o que vocês fizeram ou
quem vocês eram?

Tudo isso faz parte do processo normal de desdobramento da Luz e do retorno à Luz que vocês São.
Nos momentos os mais intensos de Dissolução, vocês São a Luz.

Vocês não são tal pessoa, vocês não são tal alma, vocês não são tal consciência.
Vocês São apenas a Luz e esse é o maior dos Samadhi.

Porque, naquele momento, não há nada mais senão o que vocês São, ou seja, Luz.
Vocês São, às vezes, o Tudo e vocês são, às vezes, o nada.

E isso se vive sem qualquer agonia, isso se vive como a Verdade absoluta.
A personalidade é fundamentada no medo do seu desaparecimento.

E todas as técnicas, adotadas pela personalidade, neste mundo, são apenas estratégias visando evitar ter que
fazer frente ao vazio e à aniquilação da personalidade que, no entanto, desaparece, como vocês sabem, a cada

morte.
O acesso ao Coração e à Dissolução é, justamente, a vivência da plenitude, a ausência total da personalidade.

Isso não é a morte, mas é a Vida, em todos os seus componentes.
Evidentemente, para a personalidade, enquanto esta experiência não for vivenciada, isso pode parecer absurdo

e pode mesmo parecer totalmente fora do alcance e, sobretudo, a ser evitado.



Porque há, efetivamente, mecanismos, em meio à personalidade, que estão ligados ao corpo de desejo, que
os mantêm sempre para mais vitalidade, mais materialidade, mais necessidade de possuir.

Então, é claro, na materialidade, há necessidade, de possuir, material.
Mas na necessidade de possuir, espiritual, há uma necessidade (que é uma ilusão) que é possuir a Luz.

A Luz não se possui, Ela É.

***

Pergunta: podemos viver a Dissolução e continuar a viver neste mundo tridimensional?

Meu Irmão, o que eu fiz durante a minha vida?
A diferença, hoje, existe pelo fato de que a Luz (para aqueles de vocês que vivem a Vibração) começa a invadir

a totalidade da sua Consciência.
E vocês se apercebem, para alguns de vocês, estupefatos, de que vocês podem evoluir neste mundo

enquanto estando imersos nos momentos de Luz, onde vocês encontram outros seres (amigos, pais, filhos),
mas no seu corpo de Estado de Ser. 
E, no entanto, vocês sempre estão aí.

Este instante individual de Dissolução não é ainda acompanhado da Dissolução coletiva.
Vocês podem, então, perfeitamente, viver esta Dissolução e estar presente sobre este mundo.

O que eu fiz durante a minha vida?
O que fez UM AMIGO?

O que fez CRISTO?
Podemos dizer, naquele momento, que a Consciência não está mais limitada a este corpo, a esta

personalidade, e a esta vida.
A Consciência é, realmente, naquele momento, multidimensional: ela não está mais limitada, ela não está mais

confinada, ela não é mais dependente de um corpo, de um apego, de uma situação, de um sofrimento, do
passado, do futuro.

E, no entanto, o corpo está bem aí.
E, no entanto, vocês estão sempre aí.
Mas vocês não estão mais limitados.

Isso, vários Irmãos e Irmãs o vivem, ou através do Canal Mariano, ou através da Presença, perto deles, dos
Anjos do Senhor ou de outros povos, ditos extraterrestres ou, então, pela comunicação com os Anciãos ou,

ainda, com os Arcanjos.
Isso não é uma ilusão, isso é a estrita verdade do que é vivenciado pela Consciência, quando ela não está mais

limitada a este corpo, a esta pessoa, a esta identidade que vocês creem ser a única que existe.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pelas suas perguntas.
Eu rendo Graças pela sua escuta e pela nossa Comunhão.

Então, com o seu acordo, eu vou, se o pudermos dizer, compactar a minha Presença, em vocês, a fim de viver,
além da Comunhão, um espaço que, eu espero para vocês, será de Fusão ou, ainda, de Dissolução.

Eu realizo isso porque a Luz está cada vez mais presente.
Há, então, uma possibilidade maior de Comunhão, de Fusão, até mesmo de Dissolução.

Então, essa será a minha maneira de render Graças, no Amor.
Vivamos isso e eu irei me retirar logo mais, depois.

Eu lhes digo, agora, até muito em breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Eu Amo vocês.
Até logo.



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

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 02 de dezembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1296

04 de dezembro de 2011
(Publicado em 05 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs, unamos nossos Corações.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu venho concluir o que lhes foi dado e transmitido, pelos Anciãos, pelos Arcanjos e pela minha Irmã GEMMA.
Eu venho, como sempre, enquanto Estrela AL que ressoa, é claro, na Porta do mesmo nome, situada em

simetria com a Estrela UNIDADE e com a Porta UNIDADE do peito (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”:
“As 12 Estrelas de Maria” e “Reconstrução do Corpo de Ressurreição ou de Estado de Ser”) (*).

Eu venho, em nossa Comunhão de Coração, além de minhas simples palavras, pela minha Presença e pela
Presença de vocês, exprimir-lhes o que é o Fogo do Amor, o Fogo da Luz e o que resulta da Comunhão, da

Fusão a viver, desta consumação de Amor, que é a sua, nesses tempos tão intensos da Terra.

***

O Amor é um Fogo.
A Luz é o mesmo Fogo: um Fogo devorador que é uma indizível Alegria que vem preencher.

O Amor é um Fogo que consome tudo o que não ele mesmo.
A Obra no Branco (ndr: intervenção do Arcanjo JOFIEL de 10 de dezembro de 2011) (**) irá terminar em uma

consumação de Amor total, dando-se a vocês mesmos, na doação a mais total d’A FONTE e de vocês
mesmos.

Esse Fogo é uma Alegria.
O Amor, no sentido Vibral (em sua acepção a mais ampla), leva-os a viver, na totalidade, o Templo do Amor, o

Templo da Luz e o Coração: seu Coração, meu Coração, o Coração de cada coisa.
Este Amor que consome é a Alegria inefável e constante para a qual nenhum temor, nenhum medo pode

subsistir.
O Amor que consome ele mesmo, para sempre renovado, para sempre ressuscitado.

A Luz se mantém dela mesma.
Esta consumação liberta, na totalidade.

***

O que eu manifestei, durante a minha vida, vocês irão manifestá-lo.
Há apenas que acolher, que Ser.

E Ser vai se tornar, sobre este mundo, cada vez mais acessível e cada vez mais fácil.
Da sua qualidade de Abandono resulta sua qualidade de Ser e sua quantidade de Ser, sobre este mundo.

A Alegria é a testemunha do Amor.

MA ANANDA MOYI - 11 de dezembro de 2011
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A Alegria é a testemunha da Unidade e da Luz.
A Alegria é nossa Essência comum.

É aquela que apareceu (ou que vai aparecer) em seu Templo, em seu Coração, em sua carne, porque o Verbo,
um dia, se fez carne, e a carne, hoje, deve se fazer Verbo, testemunha da Verdade.

A Alma se consome no Espírito, e se resolve no Espírito, propiciando uma Alegria que não pode ser, nem
explicada, nem comparada.

A Luz vem chamá-los.
CRISTO bateu à Porta.

Ele vem se estabelecer porque o momento chegou de vocês se estabelecerem na Luz, no Amor.
O momento chegou de não mais estar submisso a qualquer medo, a qualquer limite.

O momento é para a Alegria.
A qualidade do Ser que vocês manifestam, mesmo sobre este mundo, deve se tornar uma chama de Amor,
uma chama de Alegria porque a Luz que vocês são deve, agora, resplandecer, iluminar o mundo, iluminar as

ilusões, iluminar seus Irmãos e suas Irmãs (nossos Irmãos e nossas Irmãs).

***

Para muitos de vocês, nós estamos ao seu lado (ou em vocês) e nós podemos dizer-lhes: “não, vocês não
estão sonhando; não, isso não é uma Ilusão”.

É a estrita Verdade da nossa Presença, da nossa Comunhão.
Que isso seja em seus sonhos, que isso seja em momentos privilegiados ou em momentos ordinários, a Luz
os chama (e nós os chamamos porque vocês nos chamaram), bem além de todo desejo, bem além de toda

vontade.
Porque a falta e o sofrimento chamam a Luz.

Porque tudo é Luz e abrasamento.
Vocês descobrem-se, de novo, Ilimitados: Seres de Alegria.

A Paz, além de toda paz deste mundo, torna-se sua Morada porque a Luz e o Amor consomem toda violência,
todo medo.

Conforme A FONTE lhes disse, deem um passo para Ela e Ela dará dez para vocês porque, em última análise,
viver não há distância, não há tempo senão este instante presente.

Ao se instalar na Alegria do Amor, vocês dizem, efetivamente: “tudo está consumado e tudo está revelado”.

***

Não há mais véus.
O Coração está aberto.

A Consciência não é mais mantida (ou confinada) pelo que quer que seja porque o Amor consome as relações,
assim como os medos.

A Obra no Branco, as Núpcias de Luz (ndr: intervenção de MARIA de 26 de setembro de 2011) (***), a Fusão, a
Dissolução, fazem-nos sair do sonho.

Os povos, denominados Nativos, chamam a vida sobre a Terra: “o tempo do sonho” (do seu tempo, antes que
o Ocidente não imponha, ainda mais, ilusões).

Então, o que chega é um Fogo de Alegria.
A Alegria da Luz e do Amor vem regenerar e ressuscitar a Verdade.

A Verdade libera vocês.
A Verdade é Luz e a Luz é Liberdade.

Ela é nossa Essência comum, nossa Alegria comum, nosso êxtase, porque a verdadeira Vida é êxtase.
Porque a Vida é leveza.

Porque a verdadeira Vida é Liberdade.
Qualquer que seja o nome que vocês deem à Liberdade, qualquer que seja o nome que vocês deem ao Amor,

pouco importa.
É o mesmo Verbo.

É a mesma qualidade e quantidade.
É a mesma Verdade.

***



Hoje, o Fogo do Amor lhes pede, a cada sopro: “ousem Ser, ousem Viver e sejam Livre”.
Porque sua Essência é a Liberdade.

Porque sua Essência é a Alegria.
Ela é nossa Essência comum, nossa Verdade comum.

O que desejar, quando a Alegria está aí?
O que desejar, quando o Amor está aí?

O que desejar, quando o Fogo da Luz está aí?
 Nada.

Porque tudo está aí.
Então, vocês poderão dizer, como eu lhes digo hoje: “regozijem-se”.

A densidade do seu medo, do seu sofrimento, é apenas a densidade dos medos e dos sofrimentos deste
mundo que não conhece o Amor.

Ela representa as últimas convulsões da ignorância do Amor.
A Luz chama vocês.

Ela Vibra, em vocês, em sua carne.
Ela é a Verdade.

Não há outra.
Ela é uma chama ardente que os abrasa de Paz e os satura de Felicidade.

Viver isso é ser Livre.
Viver isso é Fusionar com a Eternidade, com a Liberdade.

É aceitar, não somente nossa Presença ao seu lado, mas é perceber nossa Presença, em cada Coração.

***

Neste instante, minhas palavras são supérfluas porque o Fogo que consome é nosso bem comum.
Porque o Amor que nos anima, aqui, e de onde nós estamos, não pode, jamais, ser extinto.

É impossível.
O Fogo do Amor descerra os olhos e abre o Coração, convidando-os (e nos convidando) a reencontrarmo-nos,

a escutarmo-nos e a ouvir o Coro dos Anjos que é iminente.
O Amor vem convidá-los ao Amor.

 A Luz convida-os à Luz.
É o mesmo Fogo e a mesma Alegria.

***

Nós os convidamos à Comunhão.
Nós os convidamos ao Fogo.

Nós os convidamos a consumir todos os véus da densidade.
Nós os convidamos a Ser o que vocês São, e não o que vocês creem.

Nós os convidamos à Liberdade, a viver a Verdade, ali onde não existe qualquer Sombra (e, portanto, qualquer
questão) porque tudo está saturado de Alegria, de Luz e de Amor.

Isso não é mais um ideal a buscar.
Isso não é, tampouco, um ideal a esperar (ou a aguardar), mas é um estado de Ser ao qual minha Presença os

convida, a partir de agora, a cada respiração.
Porque a Luz e o CRISTO batem à Porta (e cada uma de nós bate, também, à Porta) do seu Templo.

***

Nós os convidamos à Luz porque não pode ser de outra forma.
Nós os convidamos a Ser e não mais a parecer.

Nós os convidamos a renunciar ao sofrimento e às ilusões.
Nós os convidamos à Eternidade da Luz.

Vocês têm cada segundo do seu tempo que está aberto à Luz e à Liberdade.
Nós lhes dizemos: “sejam o que vocês São”.

Nada mais e nada menos, porque não há nada a mais, assim como não há nada a menos.



Nós os convidamos a ser a Alegria.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, aqui como em outros lugares, nós estamos com vocês porque nós somos
vocês.

O fim dos véus é o fim dos limites.
Não há mais que ser envolvido pela menor Sombra porque tudo é Luz.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, cada segundo que vai passar verá instalar-se o presente, o Eterno Presente, o
Eterno instante da Alegria, da Felicidade, da Liberdade, do Amor e da Luz.

Vocês não têm que buscar nem que procurar, porque o Ser que vocês São já tudo encontrou.
Então, deixem o Coração se abrir e Ser.

***

Eu nada vim dizer-lhes a mais porque muitas coisas foram ditas.
Eu vim, simplesmente, Amá-los.

Eu não trouxe nada além do que vocês são, porque é isso que nós somos: a Luz, a Transparência.
Na Humildade e na Simplicidade.

Na Verdade.
Vocês irão viver, a partir de agora: “nós somos Um”.

***

Na Luz e no Fogo do Amor, não há Sombra, não há separação.
Há apenas União.

A divisão ficou para trás de vocês.
Ela passou.

Ela não existe mais no momento.
Resta apenas acolher, Ser, total e inteiramente.

Portanto, vivamos esse Fogo do Amor e isso será uma última palavra e um novo Sopro.
Lembrem-se do que vocês São: os Filhos Ardentes da Luz, os Ardentes do Amor, as Tochas ardentes do

Amor e da Verdade.
Minhas Irmãs e meus Irmãos, no silêncio, agora, de minhas palavras, fusionemos no Amor em um mesmo

Coração: o Coração comum da Vida, aí onde tudo é evidência, aqui, neste instante e neste Presente Eterno e
Infinito.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

 “Eu sou Um” nos ama.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

O tempo da Graça está aí.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu Amo vocês.
Até logo.



Até logo.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

(*) - ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de

- ‘Reconstrução do Corpo de Ressurreição’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao

*

(**) – Arcanjo JOFIEL (10.12.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-10-de-dezembro-de-2011-autresdimensions

*

(***) – MARIA (26.09.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-26-de-setembro-de-2011-autresdimensions-

com-
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-2a-intervencao-26-de-setembro-de-2011-

autres

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1307

11 de dezembro de 2011
(Publicado em 12 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-26-de-setembro-de-2011-autresdimensions-com-
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-2a-intervencao-26-de-setembro-de-2011-autres
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-10-de-dezembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1307


- Ensinamentos da Estrela AL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-02-18.mp3

O MANTO AZUL DA GRAÇA: CONSTITUIÇÃO, EFEITOS E VIVÊNCIA

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Muito queridos Irmãs e Irmãos na encarnação, aqui e em outros lugares sobre esta Terra, eu venho a vocês,

como MARIA havia anunciado, após três semanas de Efusão do Manto Azul da Graça (ndr: coluna “Protocolos
a praticar” ou “Acompanhamentos” do site) (1).

***

Eu lhes transmito todo o meu Amor.
Eu rendo Graças pela sua Presença.

Eu rendo Graças pela nossa Comunhão.
Eu venho falar de uma série de elementos referentes ao Manto Azul da Graça quanto à sua constituição, quanto

aos seus efeitos, quanto à sua vivência.
Não vejam o Manto Azul da Graça unicamente como um véu de Luz, mesmo se as representações das

diferentes iconografias cobriram, desse Manto Azul, tanto MARIA, como alguns Arcanjos, ou ainda BUDA, ou
ainda, nos Upanishads, KRISHNA.

Este emblema não é um simples Manto.
Este emblema não é, tampouco, um simples véu de Luz, mas, sim, de algum modo, uma insígnia, uma insígnia

que, tal como um diadema, vem encerrar um Tempo e vem abrir um outro Tempo.
O Manto Azul da Graça, individualizado e personalizado, que os reveste, é o movimento que, no nível da Terra,

foi chamado de Fusão dos Éteres pelo Bem Amado, ou SRI AUROBINDO, há quase um ano.
E para aqueles de vocês que estão mais próximos da sua Unidade, do seu Despertar total, vocês talvez

constataram os efeitos desta insígnia sobre o fim da limitação, sobre o fim da ilusão e sobre o acesso da sua
Consciência a estados profundamente diferentes.

 O Manto Azul da Graça, assim nomeado, é o espaço da última Vibração e o tempo da última Vibração da
Consciência que vem encerrar o tempo do efêmero, o tempo da ilusão.

MA ANANDA MOYI - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions
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Esse Manto Azul tem a particularidade e a virtude de fazê-los passar (com consciência, doravante) do tempo da
ação / reação da Dualidade à Ação da Graça da Unidade.

Esse Manto tem efeitos desde as mais densas camadas da sua Presença sobre este mundo, até as camadas
desconhecidas erguendo-se do Si, do Ilimitado, do Samadhi e do acesso à Verdade.

Os efeitos são, portanto, múltiplos, mas, como sempre, como atributo da Luz Unitária, da Luz Branca, Vibral,
esse Manto da Graça é muito simples a partir do momento em que vocês viverem os efeitos.

Então, é claro, através das minhas palavras, eu vou lhes dar uma tradução, mas esta tradução nada é
comparada à vivência da Graça.

Esses efeitos, aguardados e já presentes, para alguns de vocês, são levados (a cada semana, a cada dia) a
revelar-se, cada vez mais, em vocês.

***

O Manto Azul da Graça vem, de algum modo, completar o desdobramento da Luz, o desdobramento da
Unidade, o fim das ilusões sobre a Ilusão e o início da verdade na Verdade.

Naturalmente, a Consciência e todos os estágios do ser que vocês são (desde os mais densos e os mais
ilusórios, até os mais elevados), participam da mesma ronda, da mesma Vibrância, da mesma Graça.

Os tempos da Graça que se abrem são os Tempos finais.
Isso não é um fim, exceto para a personalidade e as suas ilusões.

Isso é, sim, o seu Despertar nas Moradas da Graça, na Consciência Turiya, na sua Eternidade.
Isso é viver a Liberdade e a Autonomia, não aquela ilusória, da personalidade, mas, sim, a Liberdade e a

Autonomia do Absoluto que vocês são, desta totalidade.
Esse Manto Azul da Graça, em seus efeitos Vibratórios e energéticos (mesmo sobre os corpos mais densos),
abre-os (eu diria, de maneira definitiva) a espaços bem além até mesmo da Vibração, bem além da Luz Branca
e da sua percepção: abre-os, de fato, à sua intimidade mais clara, deixando-se viver a experiência, o conjunto

de experiências que lhes foram apresentadas nesses últimos tempos e explicadas por palavras.

***

O Manto Azul da Graça é, antes de tudo, um elemento de cura.
O que é que cura?

O que cura é o que os fazia crer em vocês mesmos, em meio a este mundo.
O Manto Azul da Graça vem curar as projeções da própria Consciência e, sobretudo, vem pôr fim, de maneira

subsequente, ao isolamento.
Ela vai fazê-los descobrir, de maneira explosiva, ou de maneira serena, o Ilimitado, Quem vocês São.

Nesses espaços do Ilimitado, a palavra mestre é Amor, Êxtase, Felicidade, Plenitude, a um grau (se pudermos
assim dizer) que muito poucos seres humanos encarnados, mesmo entre os mais realizados, tiveram acesso.

Pois no acesso a este Absoluto (que lhes é prometido pelo Manto Azul da Graça), há, também, a clara
percepção do conjunto das Dimensões do Criado e do Incriado, a clara percepção da não separação e da não

separatividade da Luz.
Exatamente o oposto, o inverso, até mesmo, do que existe quando os véus do esquecimento e da ignorância

os recobrem e nos recobrem, na encarnação.
As leis que se aplicam, quando vocês estão, ou quando vocês estiverem revestidos com o Manto Azul da

Graça, não serão mais completamente as mesmas.
O Manto Azul da Graça confere, efetivamente, a possibilidade, para a Consciência, de ser realmente Livre, de
não mais depender de uma condição, seja ela qual for, mesmo kármica, mesmo imposta por suas Crenças ou

pela sociedade.

***

Esse Manto Azul da Graça é vestido por três Estrelas específicas: por MARIA, por GEMMA (ndr: GEMMA
GALGANI) e por mim.

Enquanto Estrela ligada ao Fogo, o Manto Azul da Graça é, efetivamente, um Fogo, um Fogo devorador que
vem queimar o conjunto das suas Crenças, das suas ilusões e, também, das suas esperanças e das suas
desesperanças, a fim de fazê-los penetrar neste espaço de Graça da Consciência Turiya que eu ilustrei,

durante a minha vida, em diversas ocasiões.
 A Luz, por esse Manto Azul da Graça, convida-os a dançar na Luz, a dançar no Sol, a dançar com seus Irmãos

e suas Irmãs que estariam, agora, revestidos, eles também, com o Manto Azul da Graça, contribuindo, mais
uma vez, para pôr fim (de maneira cada vez mais evidente, mesmo em meio à consciência ainda limitada) ao

véu da separação.



Tudo o que é ilusório, como eu dizia, é queimado, consumido pelo Amor, porque o Amor é um Fogo devorador
que permite estabelecê-los em sua própria Felicidade, em seu próprio Êxtase, em seu próprio deleite, contínuo

e permanente, como se vocês estivessem em Fusão com vocês mesmos, com a FONTE, como se não
houvesse mais espaço para algum vazio, para qualquer apreensão, para qualquer dúvida.

Um espaço na Graça onde tudo é certeza, tudo é evidência e onde tudo é (real, concreta e praticamente)
Simples.

O Manto Azul da Graça, se vocês o vestirem, permite passar desta etapa desse mundo, muito particular,
colocando-os, de alguma forma, em uma Consciência outra que aquela da pessoa que vocês creem ser,

quando os diferentes esquemas de funcionamento foram construídos (por medo, por ignorância, por falta de
lucidez).

O Manto Azul da Graça os restitui à Graça, à sua natureza que é Amor e Luz.
Esse Manto Azul da Graça também contribui para fortalecer a Simplicidade.

Isso é, de algum modo, o último atributo que permite passar a Porta Estreita, sem desordem, sem aflição, mas
com a maior certeza, com uma Fé Absoluta.

O Manto Azul da Graça vem queimar tudo o que é ilusório, então.
Ele vem dissolver os elementos que permaneceriam ainda inscritos em algum karma pertencente à

personalidade ou à humanidade.

***

Esse Manto Azul da Graça põe fim ao isolamento.
Ele lhes permite, realmente, à sua maneira, Comungar e se comunicar com as outras Dimensões, de Irmãos a
Irmãos, de Irmãos a Irmãs, de Irmãs a Irmãos, com toda a Liberdade, viver o Êxtase da Comunhão além das

máscaras da personalidade, além dos conflitos.
A Graça torna-os Livre, ela os restitui a vocês mesmos e lhes permite libertar-se de todas as limitações deste

mundo, na Verdade e na totalidade.
Ser revestido com o Manto da Graça é tornar-se CRISTO, é tornar-se o Absoluto, é sair das dificuldades e dos

problemas de qualquer personalidade.
É, também, o meio de realizar a sua escolha Vibratória, de realizar a sua Revelação, de realizar o que vocês

são, na Eternidade e não mais no efêmero.
Então, é claro, o Manto Azul da Graça, quando ele se instala, além da Paz, do Amor, da Alegria, confere esta

Felicidade total que nada pode vir alterar.
Isso não é uma desconexão deste mundo (já que vocês desempenharam o seu papel de Ancoradores e de

Semeadores de Luz), mas, sim, uma Transfiguração deste mundo e do seu mundo.
Esta Transfiguração é a última insígnia que os conduz à sua Ressurreição, a fim de que esta Ressurreição

aconteça sem que o que é limitado, em vocês, possa interferir de alguma maneira.
O Manto Azul da Graça estabelece, de maneira definitiva, o Abandono à Luz, dando-lhes acesso a esse Fogo

devorador do Amor que não é somente Samadhi, que não é somente Êxtase, mas que se torna Íntase, ou
seja, deleite absoluto e supremo do Ser que se estabelece na Verdade.

Neste deleite Interior absoluto, não há mais qualquer espaço para a menor dúvida: tudo se torna certeza, tudo
se torna Absoluto.

Dessa maneira, é claro, o filtro do mental (ainda presente, devido à sua encarnação, seja qual for o seu acesso
a esta Graça) vai tentar encontrar imagens ou correlações, mas vocês irão se aperceber, bem depressa, de

que ele não pode existir, e de que as imagens denotadas ou as correlações, mesmo supostas, são banais em
relação à experiência da sua vivência da Graça.

***

E, aliás, a Graça não lhes pede outra coisa senão se instalarem n’Ela, a fim de se tornarem, vocês mesmos, na
encarnação, esta Graça.

Deixando-se encarnar, além da Luz, a Consciência total de CRISTO, da Luz Branca, da Luz Azul, para realizar,
em meio aos Quatro Pilares do Coração, a sua Presença, ajudados, em Comunhão, pelo Arcanjo URIEL e por

nós, as Estrelas, que Vibramos em meio a esse Manto da Graça.
O Fogo que vocês sentem, ou que vocês irão sentir, quer seja em suas noites, pela manhã, ao despertar, ou

em diferente locais do seu corpo, em outros momentos, é a instalação do Manto Azul da Graça.
É esse Fogo que põe fim à sua própria ilusão, aos seus próprios envelopes denominados corpos ordinários ou

ilusórios, desde o mais denso (esse corpo de sustentação ou corpo físico) até o mais elevado (que foi
denominado corpo causal).

Vocês queimam, portanto, o que deve sê-lo, e esse é um Fogo de Alegria porque é um Fogo do Reencontro
com a sua Essência e com a sua natureza, onde tudo é Alegria, tudo é Amor.

É-lhes deixado, então, como isso foi dito pelo Comandante dos Anciãos (ndr: intervenção deste dia de O.M.
AÏVANHOV) (2), ser, ao mesmo tempo, a Borboleta enquanto observando, ainda, a Lagarta que vocês eram.



Isso, para vocês, a fim de facilitar, de algum modo, pela Presença desta Graça, a transição final para a sua
Eternidade, dissociando-se, de algum modo, de tudo o que não é vocês nesta Eternidade.

***

O Manto Azul da Graça, enfim, dá-lhes a possibilidade de ser o Amor com qualquer outra coisa, com qualquer
outro ser, desde o momento em que ele mesmo (este outro ser) estiver, ele também, revestido com o Manto

da Graça.
O Manto Azul da Graça torna-os humildes e pacientes.

Ele os faz sair, real e concretamente, da Ilusão do tempo: mesmo se vocês estiverem submetidos, por esse
corpo, ao tempo, a sua Consciência estará cada vez menos, deixando-se viver espaços de Consciência

contínua onde não há mais espaço para o sono, mais tempo para outra coisa que a Verdade.
Deste modo, é claro, isso pode levar a reajustamentos dos seus ritmos de sono, das suas percepções

Vibratórias do Fogo.
Esse Fogo que os preenche (e que se reflete, desta vez, por dores no seu corpo) é apenas a fase de

ajustamento desta Verdade absoluta.

***

Vocês irão compreender facilmente também, pela sua vivência, que o Manto Azul da Graça vem, de maneira
totalmente decidida e final, pôr fim, à sua maneira, a tudo o que incomoda e obstrui o seu acesso (final e

definitivo) a este Absoluto que vocês são.
Nada há para fazer.

Há apenas que viver a experiência.
Nada há para quantificar ou para equilibrar.

Nada há para rejeitar.
Há apenas que acolher, ainda e sempre mais, a potência desse Fogo, a potência do Amor, a potência da

Felicidade.
Esta potência que não deve amedrontá-los e que não os assusta.

Vocês apenas têm que deixar Ser, deixar acontecer, e a Graça será a sua Morada Eterna (mesmo aqui, sobre
este mundo).

Vocês irão viver o que foi chamado de Deslocalização da sua Consciência.
Sua Consciência pura, independentemente de qualquer corpo, poderá ir a todos os espaços ilimitados do

Criado e do Incriado, desde a FONTE até a partícula mais elementar desta Criação.
Tudo isso irá contribuir, é claro, gradualmente e à medida das suas experiências, para fortalecer esta Graça.

O Manto Azul da Graça irá aplainar, como por milagre, todos os elementos que possam ser colocados através
do seu caminho e ao longo do seu caminho.

Nada há para desejar, porque a Graça é Luz e Amor, na própria ação.
Muitos de vocês irão se reconhecer e entrar em contato de novo (bem além de um contato carnal, físico,
sensorial ou outro), mas diretamente de Espírito a Espírito, no mesmo Espírito e na mesma Comunhão,

levando-os a viver esta Dissolução, pondo fim ao medo, pondo fim a qualquer apreensão, dando-lhes a certeza
absoluta de quem vocês são.

***

O Manto Azul da Graça, enfim, dá-lhes acesso à totalidade do que nós chamamos, nós, no oriente, os Siddhis,
ou seja, os poderes da alma, não para deles se utilizar, mas, sim, para deixar a Graça trabalhar através de

vocês, fazendo com que o que vocês olham, Interior ou exteriormente, o que vocês tocam ou irão tocar (nos
corpos, na alma ou no Espírito) seja imediatamente transformado, porque a Graça é transformadora.

Ela remove o último véu da separação, pondo fim, por ela mesma, sobre a Terra, às separações Dimensionais,
pondo fim ao conjunto dos envelopes isolantes do seu corpo como aqueles da Terra e deste Sistema Solar.

Então, vocês irão experimentar a Liberdade mais total, o Ilimitado mais total, a Felicidade mais total.
Obviamente, haverá poucas palavras no seu vocabulário para expressá-la e, aliás, a partir do momento em que

vocês falarem disso, vocês vão notar que irão se afastar deste estado de Felicidade.
Ao passo que, se vocês não empregarem palavra, vocês serão, como eu fui durante a minha vida, saturados de

Alegria, saturados de Luz, saturados de Felicidade.
Aí está a única Verdade e isso lhes é dado pela Graça do Amor.

Nada há a fazer, ainda uma vez, aí tampouco.
Quanto mais vocês estiverem no Ser e na ausência de desejo, mais vocês irão realizar isso.



Quando vocês chegarem a se distanciar do que vocês não são, de todos os pensamentos, de todos os
desejos, de todas as emoções, de todos os apegos, então a Graça estará aí.

Não há outro mecanismo senão aquele de não mais ser o que vocês acreditaram até agora.
Esta revelação é uma doação: como vocês se deram, vocês mesmos, à Luz, então a Luz se doa ao que vocês

São.
Os seus espaços de Clareza, os seus espaços de Samadhi, tornar-se-ão cada vez mais abrasantes, de um

Fogo que consome, um Fogo do Amor.
Então, naquele momento, recobertos com o Manto Azul da Graça, vocês não terão mais qualquer apreensão,

qualquer medo do Fogo.
Vocês irão se tornar o Fogo.

Vocês irão se tornar este Absoluto, esta Felicidade, de algum modo, como um deleite, mas um deleite que não
cessa mais, sejam quais forem as circunstâncias exteriores da vida.

Isso não é uma rejeição da vida, mas, sim, pelo contrário, a Transfiguração da própria vida.

***

O Manto Azul da Graça é o que vem desconstruir, em vocês, os últimos envelopes, sejam eles quais forem, no
nível carnal ou no nível do que mantém uma integridade ilusória do seu corpo, da sua pessoa, dos seus

relacionamentos, até mesmo, se eles forem afetivos, familiares ou outros.
Vocês não irão mais diferenciar entre o ser amado e o inimigo porque vocês irão compreender que, tanto um
como o outro, são apenas ilusões, colocadas no caminho, que são transcendidas pelo Manto Azul da Graça.

Vocês irão, se este já não for o caso, maravilhar-se com seus Encontros, com seus contatos, com suas
Fusões, Dissoluções, suas Comunhões, suas Deslocalizações, mesmo se o seu cérebro, mais uma vez, em

torno de vocês, tentar camuflar isso pelas experiências conhecidas.
Mas, no fundo de vocês, vocês irão perceber, muito claramente, que não é isso.

Então, é claro, em um primeiro momento, e como sempre, quando algo de novo e de novidade aparece, pode
ali haver momentos de confusão, ou até mesmo de esquecimento total, de obliteração total da Consciência.

Mas isso não é grave porque quanto menos vocês colocarem questão e quanto mais vocês deixarem a
experiência se desenrolar, mais vocês irão vivê-la, de maneira cada vez mais lúcida, ainda uma vez, cada vez

mais clara.

***

Naquele momento, a alquimia do Abandono à Luz irá torná-los como uma evidência perfeita porque vocês irão
vivê-la, vocês não terão mais que se perguntar como se Abandonar à Luz, ou o que fazer, ou o que ser, porque

vocês terão se tornado, vocês mesmos, este Abandono, esta Transparência total.
Para isso, é preciso deixar-se desconstruir, deixar-se desconstruir totalmente, em todas as ilusões, mesmo

naquelas da personalidade, em todas as suas funções (sociais, afetivas, familiares).
Novamente, nós não queremos dizer que é preciso rejeitar tudo isso, mas o seu olhar será totalmente novo,

porque iluminado do Interior, não submisso a qualquer ilusão, a qualquer apego.
Vocês irão se tornar Livres e Autônomos.

Vocês irão se tornar Responsáveis e vocês irão se tornar, vocês mesmos, a Graça.
E esta Graça está ativa ao redor de vocês, ela vai agir em várias circunstâncias.

Dessa maneira, é claro, todos nós tivemos, durante a nossa vida (como vocês têm, todos vocês, nesta
encarnação) elementos de resistência, no exterior de vocês.

Aí também, por outro lado, vocês irão compreender e viver que vocês nada têm que julgar sobre essas
resistências, mas que a Graça irá agir, também, nessas resistências exteriores.

***

Vocês não têm que se preocupar com seus Irmãos e com suas Irmãs que recusam esta Graça que representa,
para eles, talvez no momento em que eles vivem, um drama, porque isso sinaliza, efetivamente, o fim da

personalidade, o fim das ilusões.
E certamente, pelo medo, muitos Irmãos e Irmãs desejariam manter o estado atual das coisas em suas ilusões.

Mas deixem trabalhar a Graça.
Nada peçam e nada façam, contentem-se em estar aí.

Se as circunstâncias, naquele momento, se tornarem por vezes tensas em meio à sua Consciência, então se
recolham e se acalmem, acolham ainda mais a Graça, porque isso, também, é um convite para deixar-se

revestir, na totalidade, pelo Manto da Graça.
Vocês irão constatar facilmente, cada vez mais prontamente (mesmo se alguns de vocês, ainda, nada



vivenciaram nas três primeiras quintas-feiras) (ndr: ver a coluna “Acompanhamentos” ou “Protocolos a praticar” /
Acolher o Manto Azul da Graça) (1), no seu próprio ritmo, que tudo isso está mudando, que há, em vocês, uma
força que está em operação, que é independente de qualquer vontade, de qualquer desejo, e esta força, ela
tem por nome Amor, ela é a Graça e ela irá se tornar (gradualmente e à medida, ou abruptamente) evidência.

O Samadhi não será mais uma palavras em vão ou uma explicação, mas uma vivência.
Esta Comunhão, esta Fusão, vocês podem vivê-la com a FONTE, com um Anjo, com um Arcanjo, com vocês
mesmos, e com qualquer Ser que vocês encontrarem ou reencontrarem nos outros Planos, porque essa é a

própria natureza da Graça de se comunicar, de Comungar e de partilhar.
Não haverá mais freio, mais barreira, mais limite, ligados ao corpo, porque vocês não estarão mais submetidos

à Ilusão.
Isso vai se revelar, a cada dia, a cada semana, em vocês, a partir do momento em que vocês permanecerem

nesta Humildade, nesta Simplicidade, nesta Transparência.

***

Então, a sua Ressurreição irá se tornar, não mais uma aspiração, mas uma Verdade.
Vocês serão estabelecidos na Eternidade, mesmo se este corpo permanecer ainda presente na superfície

deste mundo.
Vocês irão compreender, porque vocês irão vivê-lo, que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa.

Isso não será uma projeção a mais, mas, sim, a realidade que a Graça lhes dá, e vocês irão perceber, então,
que vocês não estão sozinhos e que vocês estão e serão cada vez em maior número vivendo isso e se

brindando da Graça.
Em um dado momento, um dos Anciãos lhes falou para vocês darem a Paz uns aos outros.

Hoje, e nesse tempo que se desenrola, final, vocês irão Comungar com a Graça.
É uma outra oitava de ressonância de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, e isso irá contribuir para elevá-
los, sempre mais, em meio a espaços de Deslocalização, levando-os a reconectar e a reviver o que vocês

tinham esquecido, o que vocês tinham segregado, mesmo isso não tendo sido causado por vocês.
Este espaço de Graça é um espaço de resolução, um espaço de reparação, de Ressurreição.

Aproveitem-no.
Vivam-no.

Nos primeiros momentos, principalmente não procurem compreender, não procurem colocar o filtro do seu
mental.

E, aliás, vocês irão constatar, por outro lado, que vocês não poderão aplicar o que vocês sabem, agora, no que
é vivenciado.

Então, o mental irá se render completamente.
Vocês apenas poderão Ser esta experiência e esta vivência, e nada mais.

***

O Manto Azul da Graça se expressa, no seu envelope mais usual (neste corpo físico e no corpo etéreo), por
um Fogo devorador.

Esse Fogo devorador pode tomá-los no nível do Coração, no nível de uma das Portas, como no nível das
costas ou da cabeça.

Não importa a zona onde a Graça se revelar, não importa o local desse corpo que vocês habitam por onde a
Graça vai penetrar, porque, em última análise, ela irá recobri-los, totalmente, como um Manto de Glória.

Então, vocês estarão instalados na sua Eternidade.
Vocês poderão viver isso em particular, ou com a multidão (tanto humanos ou não humanos) que já estiver

revestida desta Graça.
Vocês terão, então, a Liberdade de circular, plenamente, nesta própria Dimensão.

Vocês não irão mais habitar somente um corpo, mas vocês irão habitarão o conjunto deste Sistema Solar.
Vocês irão habitar o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

A compaixão não será mais, simplesmente, a idealização de um desejo da alma, mas uma vivência direta do
Espírito.

Isso irá torná-los ainda mais Humildes e mais no Êxtase, na Íntase, na Felicidade, a cada Encontro, com vocês
mesmos, com o outro.

Além deste mundo, vocês irão se tornar a Felicidade Absoluta.
É desta maneira que trabalha o Manto Azul da Graça.

Esse Manto de Luz remove, de algum modo, os últimos véus e os restitui ao Absoluto.
Vocês não poderão mais colocar barreira entre vocês e todo o resto, porque vocês terão se tornado todo o

resto.



A compaixão não será algo a buscar porque vocês estarão estabelecidos nisso.
O Fogo irá invadi-los e, literalmente, abrasá-los neste Amor.

***

Vocês são, portanto, levados a viver esta Felicidade.
Vocês são, então, levados a estabelecer-se, de maneira cada vez mais firme e formal, na sua natureza ígnea,

na sua Essência.
Naqueles espaços, vocês irão compreender muito rápido que não há mais nada para pedir, mais nada para

empreender, que há apenas que viver isso, porque vivê-lo basta a si mesmo e a si mesma.
Agora, viver o Manto Azul da Graça é, também, viver a Unidade, viver o estado Absoluto além do “Eu Sou”

porque o “Eu Sou”, naquele momento, é superado, é transcendido.
A partir do momento em que vocês não forem mais o “Eu Sou UM”, em que vocês não forem mais esta pessoa

(não somente), vocês se tornam o Absoluto.
Então, vocês podem viver a Ressurreição, sem limite, sem barreira.

Este corpo irá parecer-lhes pelo que ele é, em Verdade.
A sua própria vida irá parecer-lhes pelo que ela é, em Verdade: uma simples projeção do Absoluto em uma

parte finita que não tem existência própria, exceto na própria projeção.
Espaços cada vez mais amplos ser-lhes-ão oferecidos, em vocês mesmos, como no Todo.

Tais são as ações do Manto Azul da Graça que se põe sobre os seus ombros e que vem Transfigurá-los e
queimá-los, no Fogo do Amor.

***

Lembrem-se de que, seja qual for a experiência que lhes der para viver a Graça, não reflitam, não busquem
compreender seja o que for a mais, por que a Graça é a Graça.

Ela não é explicação, ela não é reivindicação e ela não é transmissível senão compartilhando-a.
Naturalmente, vocês não poderão partilhá-la por palavras, nem por gestos, nem por um olhar, mas, sim,

estabelecendo-se, vocês mesmos, cada um, na sua própria Eternidade.
Vocês irão constatar que, a partir do momento em que vocês começarem a viver este estado de Graça, pouco

a pouco, ou abruptamente, vocês não terão mais necessidade de aguardar os momentos que lhes foram
propostos, porque vocês poderão propor, a vocês mesmos, esta Graça, de maneira instantânea e imediata.
Vocês irão constatar, então, que vocês são a fonte de vocês mesmos, a fonte do Fogo porque vocês são o

Fogo, e, naquele momento, vocês poderão viver, realmente, este estado de Êxtase ou de Íntase permanente,
irredutível, que se propaga cada vez mais.

Não haverá mais limite para a sua expansão.
Não haverá mais limite para a sua Presença.

Aí está, minhas Irmãs e meus Irmãos, o que eu tinha para dar a vocês como elementos, muito simples, sobre o
Manto Azul da Graça, sobre as suas funções, sobre a sua própria constituição.

Eu permaneço ainda um momento do seu tempo à sua disposição.
Se vocês tiverem perguntas suplementares em relação ao que eu disse, então, e se eu puder ali responder, eu

ali responderei.
Eu os escuto.

***

Pergunta: como viver isso em um contexto de vida e de poluição tal como a nossa?

Minha Irmã, enquanto você acreditar que você depende de uma qualidade de água, de uma qualidade de ar, de
uma qualidade de mundo, a Graça não pode penetrá-la.

Enquanto você acreditar ser dependente de uma circunstância que não é sua, de uma falta seja do que for, ou
de uma insuficiência seja do que for, isso é apenas uma projeção da sua própria personalidade.

A Graça não é exterior, ela é Interior.
A adição do Manto Azul da Graça ocorre, muito precisamente, quando, justamente, a Consciência torna-se

lúcida sobre a ilusão deste mundo e da sua própria presença.
Quando você realiza o Eu Sou, quando você se torna o Si, será que alguma coisa deste mundo pode ali se

opor?
Não.



Isso é um erro de olhar, porque ainda há, em você, uma projeção no exterior, considerando que sempre o
exterior está errado, que o exterior está alterado.

A Graça, o Si, não tem o que fazer do exterior, não tem o que fazer das circunstâncias da vida.
Enquanto você se apoiar em uma perfeição exterior ou em uma mudança exterior, a mudança Interior não pode

ocorrer.
É uma deficiência do olhar.

É preciso mudar o ponto de vista.
O que você é, é totalmente independente deste mundo.

O que você é, é totalmente independente da qualidade dos alimentos que você ingere.
O que você é, é totalmente independente das relações (afetivas, familiares, profissionais) que você

estabeleceu.
O que você é, nada tem a ver com tudo isso.

Trata-se de um álibi crer que é preciso que as circunstâncias exteriores sejam diferentes.
Justamente, e muito pelo contrário, para muitos dos Irmãos e das Irmãs, é preciso que todas essas

circunstâncias exteriores tornem-se dramáticas e patéticas para que enfim, o ser aceite voltar-se para o Si.
Não há obstáculo exterior, nenhum, nem de idade, nem de karma, nem de condição.

O único obstáculo é a pessoa e mais ninguém.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Íntase?

A Íntase.
O Êxtase e a Íntase são um par.

O Êxtase e seus diferentes Samadhis (se pudermos dizer, que são semelhantes) são estados, cada vez mais
pronunciados, de imersão no Si.

No Si, no “Eu Sou UM” e além, há ainda uma identificação possível com si mesmo, além do Eu.
Isso corresponde ao que foi denominado, há pouco tempo, o Si Luz e o Eu Sombra.

Pois, no Êxtase, há ainda a persistência, concomitante e simultânea, do Si Luz e do Eu Sombra, como dizia
ANAEL.

Por outro lado, o mecanismo de passagem pelo Manto da Graça leva à Ressurreição.
Naquele momento, o observador, aquele que olha, não está nem no Si Luz, nem no Eu Sombra: ele é o

Absoluto.
Portanto, a Íntase é um deleite permanente do Absoluto.

Foi dito, tanto na Índia como entre vocês, que isso que poderíamos nomear o Criador, a FONTE (ou então, de
forma comum, Deus, mesmo vocês sabendo muita coisa, agora, sobre Deus), é apenas deleite permanente.
Viver o deleite permanente é viver a Íntase que está além da última dicotomia entre o Si Luz e o Eu Sombra.

É transcender e ultrapassar o Si Luz e o Eu Sombra para tornar-se a própria Essência da Criação, da Criatura,
do Criador e do Incriado.

Ou seja, o Amor e o Fogo.
A Íntase é isso.

É como viver um deleite contínuo e permanente.
É muito além do Samadhi, mesmo o mais elevado Vibratoriamente.

É o instante em que mesmo o Eu Sou ou o Eu Sou UM não existe mais.
É o instante em que o Eu Sombra ou o Si Luz não existe mais, tampouco.

Resta apenas, de alguma forma, a Essência Absoluta.
É a Imanência e a Impermanência.

Isso é a Íntase.
E o instrumental do Manto Azul da Graça convida-os a isso, a estas Núpcias de Luz finais.

***

Pergunta: por que chamamos Omraam Mikaël Aïvanhov de Comandante?

Querida Irmã, nesses espaços intermediários, seja qual for a Dimensão estabelecida (que apenas são
retransmissores, de algum modo, da FONTE), existe um agenciamento.

Este agenciamento se faz, como sempre, em função do que é nomeado os quatro Elementos ou os quatro
Anjos que circundam o Trono da FONTE.



São os quatro Elementos nomeados sobre esta Terra: o Ar, o Fogo, a Água e a Terra.
Existe um maestro para os quatro Elementos, quer seja no nível do átomo, no nível do DNA, no nível da

FONTE e no nível das Dimensões.
Aquele que agencia é, de alguma forma, um maestro, é aquele que permite que a partitura seja tocada da

maneira mais pura e mais fiel.
É nesse sentido que OMRAAM é Comandante dos Anciãos.

Este conceito de Comandante não está ligado a uma hierarquia, não está ligado a uma obrigação, mas, sim,
efetivamente, mais ao que eu chamaria de um maestro que toma conta para que todas as partituras sejam

tocadas.
Ele não toca partitura: ele é o Éter, ele é o Fogo do Éter e o Fogo do Espírito.

Em qualquer Dimensão (e mesmo sobre este mundo, apesar da falsificação), tudo obedece às mesmas
regras, ao mesmo agenciamento.

Por isso a expressão Comandante, mas poderíamos chamá-lo de maestro.
São apenas denominações.

Aí também, não é a palavra que é importante, mas a função.
O Comandante é, então, aquele que cuida, pela sua Presença, para que as partituras sejam tocadas.

Ele não dá ordens.
Ele é, de algum modo, um catalisador.

Do mesmo modo que, quando vocês, aqui, vocês vivem o Manto Azul da Graça (além da sua função de
Semeador e de Ancorador da Luz), vocês se tornam a Graça encarnada, mas vocês não podem dizer que são

vocês que dão a Graça ou que dão seja o que for, aliás.
Vocês são simplesmente aquele que É.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus muito queridos Irmãs e Irmãos encarnados, eu me retiro por alguns momentos.
Eu voltarei no final da intervenção de GEMMA GALGANI que me segue, a fim de viver, em meio a este espaço

onde nós estamos reunidos, a Presença da Graça e a Descida ou a Elevação do Manto Azul da Graça.
Ao aguardar, permitam-me acolhê-los em meio à minha Presença, no meu Coração e no seu Coração, no Amor

e no Fogo.
Até dentro de instantes.

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

1 - ‘ACOLHER O MANTO AZUL DA GRAÇA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

*

2 - OMRAAM (Aïvanhov) (18.02.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/o-m-aivanhov-18-02-2012-autre...

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article14f2.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-18_fevrier_2012-art...
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azul-da-graca.html
http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-18_fevrier_2012-article14f2.pdf
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http://www.portaldosanjos.net/2012/02/o-m-aivanhov-18-02-2012-autres.html


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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-03-10.mp3

~ A DÚVIDA ~

... Comunhão / Efusão Vibratória ...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Permitam-se chamá-los de Filhos e de acolhê-los na Graça.

Eu fui levada a falar, em meio à Graça, do que foi denominado, no Casamento Místico (completando o que lhes
disse a minha Irmã TERESA) (ndr: TERESA DE LISIEUX), a dúvida.

A dúvida exprime e manifesta a retração ou a retratação da alma diante da Verdade.
Eu sou uma das partes do Manto da Graça.

Eu sou portadora da Vibração da Estrela AL que está em ressonância com a Porta, neste corpo, acima do seio
direito, chamado, não sem motivo, de chakra (ou roda de energia) de enraizamento da alma.

A alma, que se expressa na vida ordinária sob uma série de vocábulos, sob uma série de ações e de
manifestações, de amor, de desamor, de prazer, de desprazer, do que dá sentido à vida humana, sobre este

mundo.
A alma, densidade intermediária, entre a densidade do corpo e a densidade do Espírito.

A alma, no seu abrasamento, disso que eu já falei há vários meses.
Eu venho, hoje, completá-lo para vocês, em virtude da ação do Manto da Graça nesta alma.

*** 

A alma é um veículo, mas este veículo não é vocês.
Assim como o Espírito é um veículo que não é vocês.

Assim como a descoberta da alma e do Espírito, desvendando-se na Alegria da Unidade e da Luz, no Si, não é
vocês.

MA ANANDA MOYI - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions
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A alma, até este estrato do Si, está em concordância total com o que vocês vivem.
Porque o Si criou na alma, no Espírito e em certas partes do corpo, um sentimento, bem real, de completitude,

de Alegria, de Luz, de conexão com alguma coisa que, anteriormente, não era consciente.
A alma se descobre.

O Espírito de descobre, deixando-se viver ajustamentos.
Ajustamentos diversos e profundamente diferentes segundo, justamente, cada alma e cada Espírito.

Há, então, no sentido da alma e no sentido do Espírito, uma individualidade, bem real, que faz com que cada
Filho, cada Irmão, cada Irmã vai preferir mais tal cor, tal alimento, tal pessoa mais do que tal outra.

Quando a Onda da Vida, quando o Manto Azul da Graça se revela e quando essa revelação é acompanhada da
surgimento, se pudermos dizer, da Onda da Vida partindo debaixo dos pés, então a alma começa a se retrair,

pois a alma, assim como o corpo, descobre-se, então, perecível e efêmera.
A manifestação das dúvidas, como disse a minha Irmã TERESA, não resulta unicamente dos últimos apegos,
mas, efetivamente, dos últimos impulsos da alma para manter o efêmero, para manter alguma coisa perecível.

Pois a alma sabe que ela mesma é perecível.
Assim como o Espírito é perecível.

O Espírito dá e confere um estado que nós poderíamos chamar, na minha cultura de origem, de Budeidade.
Parar aqui propicia muitos elementos no nível espiritual, chamados, com razão, de poderes.

A Onda da Vida vem golpear esta alma e este Espírito para dizer-lhes que eles não são, de forma alguma, o
que eles creem ser.

Que qualquer poder, ainda mais espiritual, é um obstáculo à Onda da Vida.
Como isso foi falado, a Onda da Vida é uma rendição total do amor para o Amor, da verdade, considerada

como uma fração da Verdade, para a totalidade da Verdade.

*** 

Na Onda da Vida não há mais polaridade, nem masculina, nem feminina.
Não há mais impulso da alma nem do Espírito.

Há apenas a Onda da Vida.
Tudo o que era intermediário e efêmero desaparece.

Então, é claro, antes de viver isso, a alma e o Espírito que o vivem, como a alma e o Espírito daqueles que
observam, apreendem-se da dúvida.

Esta dúvida que será sempre uma negação da Verdade.
Pois a Verdade não pode conhecer qualquer dúvida.

Ela é, ao mesmo tempo, evidência, simplicidade, infância, para retomar as palavras de TERESA.
A Onda da Vida é a absoluta certeza, a absoluta Verdade, porque ela não se inscreve no efêmero, porque ela
não se inscreve no contexto de uma experiência, porque ela é, realmente, o próprio teor do que nós somos,

todos nós.

*** 

A alma, naquele momento, retrai-se, porque, efetivamente, ela tem medo de perder a carne que lhe permitia,
justamente, manifestar os seus impulsos.

Ela própria tem medo de ser perdida.
A Consciência, mesmo no Si, no Despertar, tem necessidade de apoiar-se no que nós denominamos, para

vocês, os Pilares.
Quer sejam do Coração ou da retidão, no nível da cabeça.

A um dado momento, a alma deve se render.
Assim como o Espírito.

Esta capitulação não é uma rendição efêmera de um corpo mantendo uma alma, vindo eternamente tomar uma
vestimenta de carne, mas, sim, a transcendência da carne, a rendição da alma e do Espírito na Onda do Amor

que diz a Verdade.

*** 

Estejam conscientes de que tudo o que vocês realizam, aqui, sobre este mundo (que isso seja o Eu, em uma
busca da perfeição, por que não, que isso seja o Si na alegria manifestada e muito mais agradável, é preciso

dizê-lo, do que a dualidade), tudo isso não é nada, porque tudo o que vocês vivem aqui, até agora, são apenas
fases.

Nada disso tem consistência.
Tudo isso irá se dissolver e se dissolve, por que é efêmero.



*** 

O próprio princípio da Eternidade é, e sempre irá permanecer, uma escala de valores e de tempo.
Aquele que vive em meio a um tempo limitado, contando em dezenas de anos, irá considerar sempre que

milhões de anos são a Eternidade.
Mas a Eternidade não se conta em tempo, nem em experiência, nem em estado.

Vocês são além de tudo isso.
O Absoluto não conhece qualquer limite porque o Absoluto não pode estar inscrito em tempo algum, assim
como a alma e o Espírito não podem estar inscritos em tempo algum, exceto o tempo de uma ronda deste

mundo, muito mais longa do que um próprio ciclo de manifestação da Consciência sendo, sobre este mundo,
de vinte milhões de anos.

A alma que começa a perceber (porque é ela que percebe e não o corpo) a Onda da Vida, vai se encontrar
confrontada, ela mesma, com o que a minha Irmã TERESA explicou-lhes perfeitamente: as dúvidas.

A impossibilidade de ir para a Profundez.
Tudo isso que foi inscrito na própria História da nossa humanidade, tudo isso se apaga diante da Graça.

A expressão escolhida “Manto Azul da Graça” não foi por acaso.
Isso corresponde à estrita Verdade do que se coloca sobre os seus ombros (e não em outros lugares) e que
vem fazer ressoar em vocês os estratos mais profundos da alma e da carne, vindo despertar a Centelha que

jamais pôde ser extinta em meio à Eternidade.
Dessa maneira, a rosa pode nascer até mesmo no esterco.

Somente a alma crê ser necessário preservar uma rosa dos efeitos do tempo.

*** 

A Onda da Vida os convida, pela sua água vivificante, a completar o Fogo, o Fogo da alma e do Espírito.
A Onda da Vida é a Onda que se estabelece, de toda a Eternidade, em todos os limites, porque nenhum limite

poderia existir sem a garantia do Ilimitado.
A própria definição de um limite (mesmo o seu corpo, mesmo a sua alma, mesmo o seu Espírito) será sempre

definido pelo sentimento de uma diferença de ter tal caminho, tal sexo, tal idade, tal função, tal papel, tal
aspiração, tais experiências espirituais.

E a alma irá mentir, permanentemente, dizendo-lhes que há uma evolução, que há uma perfeição a obter.
O Absoluto é perfeito, de toda a Eternidade.

Por que o Absoluto teria necessidade de qualquer imperfeição para ele próprio se descobrir?

*** 

A alma vai então conduzi-los através de sistemas de experiências, de conhecimentos que, inelutavelmente,
afastam-nos do seu objetivo.

Somente a alma crê e os faz crer que vocês se aproximam de um objetivo no qual ela seria compreendida e
integrada.

Pois qualquer efêmero apenas existe, em última análise, porque, a um dado momento, ele se acreditou, ele
mesmo, absoluto.

Se não houvesse o próprio fundamento do Absoluto pela Onda da Vida, nenhum limite poderia aparecer,
nenhuma alma poderia sequer se diferenciar.

Hoje, o Manto Azul da Graça colocou-os a nu, abrindo-os, erradicando toda dúvida, todo efêmero, toda ilusão.
O que a alma iria considerar como o nada, o que o Si chama, aliás, de não si, apenas os faz, em última análise,
descobrir o não ser, o não si, ou seja, a Onda da Vida, a ausência total de projeção, a ausência total de alma,

de Espírito e de corpo.
É nesse momento, fluindo e dançando na Onda da Vida do êxtase infinito, que vocês se apreendem de que o

efêmero é realmente efêmero.
Há apenas o Absoluto que lhes permite viver a Onda da Vida.

A retração da alma será um obstáculo efêmero, do ponto de vista da personalidade, do ponto de vista da
própria alma, do Espírito, mas que tende a fazê-los considerar que a Onda da Vida não pode ser para vocês,

porque vocês têm um caminho a percorrer, uma identidade a preservar, um corpo a manter, um Espírito a
revelar.

O Absoluto é perfeito de toda a Eternidade.
Nada há para conquistar.

Nada há para subir.
Nada há para descer.

Nada há para querer ser, porque o Absoluto está além do Ser, muito além dos jogos de impulsos da alma e do
Espírito.

E, no entanto, este indizível que está inscrito em cada partícula, em cada célula, sem o qual nenhuma vida seria



possível, aqui ou em outros lugares, tende a fazê-los considerar esta Verdade como impossível de conjeturar,
impossível de concretizar, ao passo que isso já está aí, de toda a Eternidade.

Somente o impermanente permite o permanente.
Somente o infalível permite o falível.

Somente o Absoluto pode fazer tomar consciência do efêmero.
Mas vocês são este Absoluto.

Vocês são esta Onda da Vida, este Sopro ardente que os chameja e os consome, a fim de restituí-los ao que
vocês sempre foram.

*** 

Durante a minha vida encarnada, a Onda da Vida transportou-me, por longos períodos, no Absoluto, a tal ponto
(se pudermos exprimir assim) que o meu corpo podia manifestar, à vontade, o peso de uma pluma como o

peso de uma rocha digna de uma montanha.
Após ter considerado todas as possibilidades, o Absoluto se expressa no limitado como ele o entende.

Nós não temos mais qualquer interesse pelo limitado, exceto, é claro, o conjunto da humanidade, o conjunto da
Criação, aqui como em outros lugares, que não está neste Absoluto, que crê estar afastado, estar separado.

Nunca houve afastamento, nunca houve separação, em última análise.
O Karma não tem mais existência do que a ilusão deste corpo.

Tudo (como disseram os Anciãos, como eu disse e repeti) tudo é apenas Ilusão, projeção, a Maya.
Agora, não é porque vocês dizem isso que vocês o vivem.

Mas se a Onda da Vida estiver aí, então vocês o vivem, além de toda experiência, além de toda Consciência,
além de todo sentido, além de toda alma, além de todo princípio.

*** 

A Onda da Vida põe fim ao próprio princípio.
A Onda da Vida instala vocês, para sempre, se pudermos dizer, na sua Eternidade.

Eternidade que está muito além da Alegria, muito além de qualquer noção conhecida ou apreendida neste
mundo.

Muitas vezes, aliás, a razão denomina místico o que é fantasmagórico e o que está distante, justificadamente,
dessas atrações, desse Eu.

Mas o místico que vive o não Si, conhece e Vibra a Verdade.
E, então, ele pode, sem ter necessidade de persuasão, simplesmente por esta Absoluta Presença, permitir-
lhes aproximarem-se (com terror, com assombro ou com alegria, não importa) deste indizível Absoluto, desta

Eternidade que vocês são.

*** 

O Tempo atual desta Terra é o Tempo da Graça.
Regozijem-se, além da Alegria.

Vão além das dúvidas porque vocês não são nenhuma das suas dúvidas.
Vocês não têm que se persuadir de nada.

Vocês têm apenas que se apreender de que vocês nada são de efêmero, de que tudo o que é efêmero, por
definição, desaparece um dia ou outro.
Somente permanece a Onda da Vida.

Somente permanece o Absoluto.
Além de toda presença, além de toda densidade, de tempo como de espaço.

Vocês são a Graça e é isso, mesmo se vocês não o reconhecerem, que motiva, incansavelmente, a sua
Presença em meio ao Eu ou em meio ao Si.

Esta busca, que não é uma, porque vocês nada têm que encontrar que já não esteja aí, a Onda da Vida
confirma isso para vocês.

As minhas palavras serão breves esta noite, porque a minha Presença será, sobretudo, para vivermos, juntos,
em Comunhão e além, no espaço tradicional, se pudermos dizer, do seu Alinhamento, para viver com vocês,

em vocês, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida.
Pois, se vocês me aceitarem, eu sou Vocês.

Resta para nós, eu penso, tempo para algumas perguntas.

***



Pergunta: é normal adormecer após a leitura de canalizações?

Minha Irmã, eu diria que é um prenúncio da Onda da Vida.

***

Pergunta: uma pessoa que morre hoje, sem ter consciência do que se vive, encontra esta
Consciência?

Minha Irmã, nada há para encontrar.
As camadas de ilusões, ao nascerem, sobre este mundo (exceto o peso da carne), ainda não estão

constituídas.
Como poderia existir alguma coisa para encontrar que já não estivesse aí?

A diferença entre aquele que nasce hoje e aquele que nasceu a algumas dezenas de anos, é o apego à sua
própria vida, à sua própria história, à sua própria alma, às suas próprias realizações, ao seu próprio caminho.

Em suma, todo um conjunto de ilusões que se tornaram, para ele, mais reais do que a Onda da Vida.
O que vocês construíram (a descida da Luz, a ativação das Coroas, das Estrelas, das Portas, o desdobramento

da Luz) tinha, em última análise e de certa maneira, apenas uma única função: sair da Ilusão.
Vocês não são a Luz que vocês açambarcaram.

Vocês não são a Luz que Vibra em meio ao que nós denominamos, com vocês, as Coroas Radiantes.
Vocês são o Fogo do Coração, vocês são o Amor, mas vocês são além desta manifestação.

Vocês são a não manifestação.
Vocês são o não criado.

Vocês são o infinito, o indefinido, a inabalável Eternidade.

***

Pergunta: qual é o papel da Onda da Vida nas Radiâncias de quinta-feira (ndr: ver a coluna
“acompanhamentos ou protocolos / Ajustamento à Luz Vibral / Acolhimento do Manto Azul da

Graça”) (1)?

A Onda da Vida aparece a partir do momento, identificável, em que vocês aceitam, de algum modo, nada mais
ser, nem mesmo esta Presença, nem mesmo este Si, nem mesmo este ser Desperto.

O Manto Azul da Graça é a sua natureza, quando vocês o aceitam ou vivem isso.
Naquele momento, emerge para vocês o que sempre esteve aí: a Onda da Vida.

Esta Onda da Vida, que o ego não pode nem compreender, nem se apreender, nem viver os mecanismos.
É, de alguma forma, a Dissolução final do ego que faz de vocês, na minha terminologia, um Jnani (Jani), ou

seja, um Conhecedor ou, ainda, um Mukti, ou seja, um Liberado.
Aquele que se torna o que ele sempre foi, Jnani ou Mukti, apreende-se da inutilidade da Ilusão e da própria

inutilidade do que ele ainda acreditava, antes deste momento.
O ego pode viver a Luz e isso resulta, aliás, no Si, que é Transcendência do ego.

Mas o Si jamais poderá viver o Absoluto, já que ele é o não Si.
Durante esses tempos, o restabelecimento da conexão, através da vivência do Si e dos seus

diferentes Samadhi, o restabelecimento da Onda da Vida, é suficiente (aliás, não há nada mais) para fazê-los
sair de todo Eu, de toda projeção, de toda Ilusão.

Ilusão de ser um corpo, uma história, de ser um planeta, de estar confinado, de estar na prisão, de ter uma
função, um papel, uma atribuição.

Vocês estritamente nada são de tudo isso.
O Manto Azul da Graça realiza isso.

As etapas, que podemos chamar de preliminares, foram, de algum modo, sem qualquer trocadilho, uma
diversão.

Esta diversão teve por objetivo prepará-los para as suas Núpcias de Luz.
Vivendo as Núpcias de Luz, vocês irão se tornar um Jnani ou um Mukti, ou seja, aquele que não é mais afetado

por este mundo, que realmente, e não simplesmente, concebeu ser o Absoluto.
Para isso, é preciso aceitar nada mais ser aqui, nos fatos, na prática, no ego, na alma e no Espírito.

Obviamente, a essas palavras, aquele que não vive a Onda da Vida vai sussurrar-lhes no ouvido: “doidice
improvável, inatingível. Contente-se com o Si. Contente-se com suas experiências. Contente-se com seus

caminhos, com seus degraus escalados com grande dificuldade. E assim, um dia, a Onda da vida virá
dizer-lhe que não há montanha para escalar, que não há construção, que não há qualquer mundo, que não

há qualquer personalidade, qualquer individualidade. Como é possível?”.



Então, eu devolverei àquele que sussurra isso, essas palavras: “o Absoluto é a sua própria Essência. O
Absoluto é a sua Última Verdade, a prova é o que ela se deixa viver, este Êxtase permanente, este estado
além da Alegria, além do Si, onde mais nada, mais nada de qualquer maneira pode ser separado deste

Absoluto”.
Nós estamos, se pudermos empregar esta expressão, mais ocidental, no auge da beatitude que é,

efetivamente, puro Deleite.
Naquele momento, o Jnani, o Mukti, pode rir do que alguns, aliás, não estão privados de chamar de grande

farsa.
Sem objeto, sem objetivo, vocês estão prontos?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu me dirijo, então, a todos vocês aqui.
Absoluta Presença.
Absoluto Inefável.

Enquanto Vibração da Estrela AL, eu proponho a vocês, nesse momento denominado Alinhamento, de
vivermos juntos.

Larguem todos os seus fardos, todas as suas crenças, todos os seus sonhos, todos os seus pesadelos.
Larguem tudo aos pés da Graça, por que vocês são a Graça.

Juntos.

... Comunhão / Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Irmãos e Irmãs, bem amados Filhos da Luz, que a Graça seja a sua morada da Eternidade, que a
Paz do Amor Seja.

Eu sou MA ANANDA MOYI, conduzida pela Onda da Vida.
Eu saúdo, em vocês, a Beleza.

Eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Eu saúdo, em vocês, a Graça.

Até breve.

************
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Áudio em Francês

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, compartilhemos, em primeiro lugar, a Doação da Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

As palavras que eu lhes darei serão levadas pelo Manto Azul da Graça e pela Doação da Graça, iniciando no
que vocês São, se isso ainda não ocorreu, o processo indizível do Êxtase.

O que eu tenho a dizer vem completar o que eu já tinha dito, assim como o que foi dito por GEMMA (ndr:
GEMMA GALGANI), minha Irmã UNIDADE.

Eu venho então a vocês, enquanto Estrela AL da Vibração da alma, da Vibração do Fogo redentor, aquele que
carrega o Manto Azul da Graça e que vem depositá-lo em seus ombros, a fim de que nasça, em seus pés, a

Doação da Graça.
Eu trago para vocês, muito além das minhas palavras, no próprio sentido da minha Presença aqui, e da sua

Presença aqui, elementos que são, se vocês o desejarem, para observar.

***

Dentro de alguns dias, nós começaremos juntos, e vocês, e nós, uma Celebração.
Esta Celebração é o que irá substituir os seus Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) [14h00 – hora de

Brasília; 18h00 – hora de Lisboa] (ndr: esta nova prática, efetiva a contar de 02 de abril de 2012, está descrita
na coluna “Protocolos a Praticar / Protocolos Prioritários” do nosso site, sob o título “Comunhão coletiva com o

Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (*).
O que devia ser Semeado e Ancorado sobre a Terra o foi, além mesmo do esperado.

A missão (porque foi uma), não pessoal, foi trabalhar nisso.
Resta viver, se isso já não ocorreu, o que vocês São, em Verdade, além mesmo desta pessoa, além mesmo

desta Presença.
Alguns, entre vocês, vivenciaram o que era para viver, por antecipação.

Outros, entre vocês, vivem as primícias.
E outros, enfim, parecem nada viver por enquanto.

E eu me dirijo a todos vocês (quer vocês o vivam ou ainda não): a Doação da Graça não se reserva, nem a um
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eleito, nem a um chamado, mas está, sim, inscrita na própria natureza de toda Vida e de toda Consciência.

***

Como lhes disseram e reiteraram vários Anciãos, o que é para acolher, o que é para viver, é o Abandono do
próprio Si, o Abandono de toda veleidade do que quer que seja mais.

Como eles o disseram: permaneçam tranquilos, nada façam, fiquem em Paz.
Façam o que vocês têm a fazer, neste mundo ou em vocês, mas a Doação da Graça nasceu.

Ela se eleva desde o núcleo central da Terra, vem ressoar em vocês, sob os seus pés.
Vindo, então, lançar-se para cima, em um tempo que lhes é próprio.

Nada há a fazer.
Há, simplesmente, pouco a pouco ou violentamente, que reconhecer como a seiva que sobe na árvore na

primavera, sem se colocar questão, sob a ação, ao mesmo tempo, do Sol e do aquecimento da Terra.
Do mesmo modo, seu Ser abrasado nesta Alegria mística, é sua natureza.

Nada mais há do que o Amor.
Nada mais há do que este Absoluto.

O que quer que diga e o que quer que possa recusar a sua pessoa, esta imensidão é a Natureza de todos nós,
além de toda Alegria, além de todo Si, de toda Presença, de toda justificação ou de toda interrogação.

***

O Manto Azul da Graça, de algum modo, já trabalhou ao nível das Portas ATRAÇÃO - VISÃO, para dirigir um
fluxo de consciência ao nível da Porta Estreita, a Porta OD.

A ação conjunta da Luz Azul, em meio às Portas ATRAÇÃO – VISÃO, leva-os, para alguns, a abrir esta Porta.
Para outros, a sentir este Apelo e esta Majestade.

Para outros, o momento ainda não chegou.
Qualquer que seja a sua condição e o que quer que seja que vocês vivam, em um caso como no outro,

permaneçam tranquilos.
Naturalmente, o que faz a pessoa (que vocês são ainda) vai, muitas vezes, tentar encontrar explicações,

justificativas, nas manifestações que vocês têm nas pernas ou no seu corpo, explicando-as pelas energias
(disso ou daquilo), explicando-as por perturbações (disso ou daquilo).

Vão além da aparência, e deixem Ser.
A Doação da Graça, a Onda da Vida, é a sua natureza principal, assim como a nossa.

***

Em um primeiro momento, é claro, a pessoa tem tendência de querer observar o que acontece, ou o que não
acontece.

Isso é lógico.
Lembrem-se: vocês são uma pessoa, aparentemente, que se observa a si própria.

Depois desta etapa, resta viver, na totalidade, o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, e deixar elevar-se,
em vocês, a seiva que vem fazê-los Nascer, para valer, Ressuscitar, na totalidade.

Dentro de um tempo e um espaço (que não são nem um tempo, nem um espaço) onde não existe qualquer
questão porque, nisso, há apenas solução, há apenas evidência de vocês mesmos.

Vocês irão se reconhecer, então, uns e outros, onde quer que estejam sobre esta Terra, permitindo, então, o
que é denominado esse Casamento Místico, dando-lhes a viver uma Comunhão total, muito além da pessoa,

muito além de todo apego, muito além de toda ligação.

***

A Doação da Graça é Liberdade, esta Liberdade que lhes dá a Autonomia total, como dizia IRMÃO K.
Extraindo-os, de alguma forma, de tudo o que é relativo, de tudo o que é efêmero, de tudo o que é Ilusório.

O que vocês arriscam?
Só se opõe ali o que é chamado de medo, não os seus, mas aqueles de toda humanidade, de todos os Irmãos

e Irmãs que lutam para encontrar o amor, para encontrar o que comer, para manter uma família.
A Doação da Graça os faz penetrar nesses espaços sem luta, onde a única palavra que pode ser empregada é

‘evidência’, que vem (como uma providência renovada a cada sopro) instalá-los na sua Natureza.



***

A Onda da Vida, essa Doação da Graça, vivenciada e observada propagando-se neste corpo, a um dado
momento, vocês irão integrá-la, vocês irão se tornar isso porque vocês São apenas isso.

E então, a partir deste momento, mais nada poderá ser, jamais, como antes.
Vocês irão se reconhecer uns e outros, e vocês irão reconhecer cada Irmão e cada Irmã (que, ainda, se opõe a

vocês) no mesmo Amor, na mesma Doação da Graça.
Nada há a fazer.

A Terra, Liberada, canta o seu Canto.
O Céu deu o impulso.

Vocês, e nós todos, Filhos do Céu e da Terra, nesta carne, nós trabalhamos.
É tempo, agora, de alcançar, de algum modo, sua recompensa da Eternidade, sua Ressurreição.

***

Vocês não estão sonhando.
Qual dúvida poderia existir quando a Onda da Vida se instala em vocês?

Tomando-os e levando-o, não longe deste corpo e longe desta pessoa, mas vindo, finalmente, irremediável,
abri-los ao Amor, na totalidade.

Não o amor como vocês podem concebê-lo, limitado, nesta pessoa, mas neste Amor que todo ser humano,
qualquer que seja, procura indefinidamente, mesmo na expressão a mais oposta a este Amor.

Não julguem.
Quer vocês vivam isso, já, ou quer vocês nada vivam, não julguem ninguém, nem qualquer circunstância,

porque o julgamento é a própria essência da divisão, porque o julgamento é o oposto do Amor, afastando, de
vocês, o Amor.

Nenhum julgamento deve existir, nem sobre vocês, nem sobre ninguém.

***

Coloquem-se neste compartilhamento da Doação da Graça, aqui mesmo.
Apoiem-se em seus Irmãos e em suas Irmãs que o vivem porque eles se tornaram a Doação total da Vida.

E não pode ser de outra forma porque a Onda da Vida não pode ser parada, nem dirigida, nem mesmo freada.
Quando a seiva sobe, ela não pode mais voltar a descer, ela pode apenas Irradiar, no mesmo Amor, toda

consciência, toda Vida.
Então, reguem-se nisso.
Não há ninguém a seguir.

Há apenas que aproveitar, que se nutrir desse compartilhamento, dessa Doação.

***

A seiva da Terra atinge o seu máximo (cada dia ainda mais elevado e intenso) a partir de 02 de abril.
Nós convidamos, e nós lhes pedimos para convidar, o conjunto da Terra a compartilhar, não através da

expressão de qualquer vontade, mas, sim, nessa doação de si mesmo à Doação da Graça.
Isso é natural, isso não exige de vocês qualquer esforço, nem qualquer vontade: simplesmente, deixar Ser,

deixar fazer.
Chegará um momento (se esse já não for o caso) em que vocês irão se fundir nesta última Verdade, neste

Absoluto.
Aí, tudo o que, alguns minutos antes, parecia-lhes sofrimento e separação, irá desaparecer, porque o seu olhar

sobre o que lhes parecia separado não poderá mais existir, não poderá mais se manter.
Do mesmo modo, como algumas experiências foram narradas a vocês, vocês podem observar uma paisagem,

qualquer que seja, ou um ser amado, com um olhar exterior: mesmo se esse olhar exterior estiver repleto de
compaixão e de amor, ele permanece e fica exterior.

A Doação da Graça os faz fusionar, na totalidade, como o que vocês observam.
Dando-lhes, pelos princípios nomeados Deslocalização, a não mais ser apenas uma pessoa, apenas esta vida,

apenas esses prazeres e esses sofrimentos, mas para tornar-se o Absoluto.



***

Naturalmente, o mental vai tentar, de algum modo (e esse é o seu papel), dizer-lhes que vocês não são dignos,
que isso não existe já que vocês não o vivem, ou que isso é ainda uma etapa, ainda uma Ilusão.

Não escutem o que pode dizer-lhes o que quer que seja.
Escutem, simplesmente, o Canto da Vida e do Êxtase que sobe em vocês, nesse Templo.

Eu quero dizer: tenham confiança.
Como vocês podem ter medo?
Como vocês podem duvidar?

Isso, naturalmente, está presente em cada pessoa, mas a partir do momento, ou no momento, em que vocês
forem literalmente regados pela Onda da Vida, mais nada poderá ser como antes.

E, no entanto, vocês nada perdem, vocês apenas podem ganhar a sua Eternidade, esta beatitude infinita de
quem vocês São, além mesmo desta pessoa, além mesmo de toda vida aqui embaixo.
Vocês nunca mais estarão separados, nunca mais divididos, nunca mais fragmentados.

Nunca mais, vocês poderão abrigar a menor dúvida.
Vocês serão, então, a exata Verdade de quem vocês São.

E isso é para todos, para cada um.
Quer vocês o vivam agora, ou quer vocês o vivam mais tarde, lembrem-se de que isso é para todos.

Vocês São esta Eternidade.
Obviamente, o ego não pode concebê-lo, isso lhes foi falado, de maneira muito mais completa do que eu.

No final, o que vocês querem?
E, no final, quem são vocês?

***

Não façam questão de nada.
Estejam Presentes.

Escutem e percebam, se vocês o desejarem, e observem a Onda da Vida, mas lembrem-se de que vocês
nada podem fazer.

Vocês estritamente nada mais são senão este Êxtase permanente, esta capacidade para viver, com cada
coisa, com cada ser, na mesma Comunhão, no mesmo compartilhamento da Doação da Graça.

Nenhuma separação poderá ocorrer sobre esta Terra porque, a cada dia, vocês são mais numerosos vivendo
esta Unidade e esta Graça.

Porque esse movimento, se tanto é que podemos assim nomear a Onda da Graça, é infinito: nenhuma Criação
poderia ser mantida sem a Presença disso.

Não julguem.
Deixem simplesmente ser.

Não se ocupem de mais nada.
Sigam seu caminho, continuem a trabalhar no que a Vida lhes designou a prosseguir ou a parar ou a

transformar, mas não se ocupem de mais nada.

***

A seiva sobe, o que quer que possam pensar as folhas que vão chegar, o que quer que possam pensar os
ramos que ainda não nasceram.

A Onda da Graça é, ela também, Inteligente e Inteligência.
Ela vem, de algum modo, fazer os ajustes finais e reajustar totalmente o que deve sê-lo.

Viver o Êxtase, instalar-se no Êxtase, lembrem-se, é a sua Natureza.
Nada mais pode se manter diante desta evidência.

Cada minuto será, então, ação de graça, estado da providência, estado onde vocês São Tudo, totalmente.

***

As minhas palavras, como de cada interveniente, não são mais somente uma energia ou uma Consciência que
desce até vocês, uma Consciência exterior.

Esta Consciência é vocês mesmos, nós lhes dissemos.



Só o olhar separado da pessoa, nesta humanidade, de fato exterior, colocou uma distância, uma divisão.
Isso termina.

O “Nós somos Um” não é um dogma, não é uma adesão, mas é, realmente, uma vivência.
A partir do momento em que a Onda da Graça se manifesta em vocês, a partir do momento em que ela sobe, a

partir do momento em que os últimos medos da humanidade são transcendidos, vocês se tornam a
Transcendência, vocês se tornam a Beleza.

E vocês constatam que é o que vocês sempre foram, que isso sempre esteve aí, e que isso é apenas um jogo
da pessoa de estar, aparentemente, afastada.

Vocês são o Amor, vocês são o Êxtase, vocês são esse Casamento com cada Consciência.
Não fiquem mais separados.
Não fiquem mais divididos.

Sejam, realmente, a Beleza, e vocês vão ver que, sem querê-lo, sem desejá-lo, sem impô-lo, tudo irá mudar.
Essa mudança, que não é uma, é, de fato, uma Transcendência real, fazendo-os passar (como disseram os

Anciãos) do limitado ao Ilimitado, do relativo ao Absoluto, da transformação à Transcendência.
Vocês serão o Tudo, vocês o São.

Isso jamais cessou, isso jamais pôde ser retirado ou removido.

***

Todos os dias, a Onda da Graça vai terminar de desvendar, de revelar o que a Luz Vibral empreendeu.
Fundamentalmente, a Doação da Graça e a Luz Vibral (uma que desce e a outra que sobe) vão unir-se.

Dando-lhes este Último, este Absoluto.
Aí onde não pode existir senão respostas, senão soluções.

O resto da vida irá se desenrolar, é claro, como deve desenrolar-se até o momento em que a Terra tiver
escolhido.

Mas vocês sabem que ela escolheu, os sinais são incalculáveis (eu falo dos seus sinais Interiores).
Quer a evidência da Onda da Graça esteja aí, ou quer ela seja, simplesmente, as suas primícias, a Leveza e a

Beleza estendem-lhes os braços.

***

Como os Anciãos lhes disseram, não há mais ensinamento, há apenas que Ser o que vocês São.
Há apenas que pacificar o que não está pacificado em vocês, não em uma raiva (mesmo a mais justa), não em

uma negação (de quem quer que seja ou do que quer que seja).
Façam a Paz com vocês mesmos.
Façam a Paz com o mundo inteiro.

Porque vocês são a Paz.
Enquanto esta Paz, este Silêncio, não estiver aí, a resistência dá-lhes a impressão e a Ilusão de que vocês não

são dignos ou de que vocês não estão prontos.
Isso, isso será sempre o jogo da pessoa, e nada mais.

Façam a Paz consigo mesmos.
Façam o que for bom, para vocês, para encontrar esta Paz, que isso seja, como disseram algumas das minhas
Irmãs, ir para a natureza (ndr: ver especialmente a intervenção de SNOW de 17 de março último) (**), caminhar

no orvalho, mudar na pessoa o que lhes pareça importante.
Mas não façam disso uma finalidade, porque a finalidade não é essa.

Vocês são a Doação da Graça.
Vocês são o compartilhamento da Graça.

Vocês são esta União Mística com a sua Cópia, com o CRISTO, com a natureza, com cada Irmão, cada Irmã.
Retirando, assim, as hesitações e os medos da pessoa que ali colocava, até agora, os seus próprios limites, as

suas próprias barreiras, os seus próprios sofrimentos, os seus próprios engramas.
Não se ocupem mais disso, mas façam a Paz.

E vocês vão ver (porque vocês irão viver, na totalidade, a Onda da Graça): vocês irão se tornar o que foi
vivenciado porque vocês não São senão isso.

Não há, nas minhas palavras, promessa, não há esperança, há apenas a evidência.
Porque, de qualquer forma, como irá lhes explicar um outro Ser, em breve, isso é lógico, muito mais lógico do
que o sofrimento, muito mais lógico do que a lei de karma de ação / reação, muito mais lógico do que as leis

físicas deste mundo.



***

Façam a Paz.
Não julguem mais quem quer que seja ou o que quer que seja.

Não projetem amor porque vocês São o Amor.
Não imaginem esta Onda da Vida porque ela é inimaginável.

Deixem-se Ser, além do Abandono à Luz, além do Abandono do próprio Si.
Sejam Simples.
Sejam Humildes.

Sejam o menor sobre esta Terra.
Não na negação ou na contradição de vocês mesmos, mas, sim, nesta Humildade sincera porque, quando o

relativo da pessoa se faz muito pequeno, então o Tudo e o Absoluto não podem senão estar presentes
(conscientizados, de algum modo, em um primeiro momento), a fim de que vocês se tornem, na totalidade,

este Absoluto, em um relativo, neste corpo, em qualquer outro corpo.
Nesta União Mística, neste Casamento Místico (com cada Ser, com cada Consciência, com o Sol, no Sol, com
o seu próprio corpo, neste corpo, com cada ser humano), vocês nunca mais poderão construir um muro, vocês
nunca mais poderão desviar-se de qualquer Irmão ou de qualquer Irmã que seja, porque vocês são a mesma

Onda, porque vocês são a mesma Graça.
Porque é a mesma Luz que chegou a vocês.

Porque são as mesmas respostas que intervieram em suas Estrelas da cabeça, em suas Portas, em suas
Lâmpadas, em suas Lareiras que se abriram, e nesse Fogo que se revelou.

***

E mesmo que vocês nada tenham vivenciado de tudo isso, vocês estão ainda mais próximos da Verdade, do
Absoluto.

Esqueçam tudo o que vocês aprenderam.
Esqueçam tudo o que vocês memorizaram.

Esqueçam todo sofrimento.
Porque vocês não São isso: tudo isso é extremamente efêmero e não pode ir além do tempo desta vida, que é

o seu, entre o nascimento e a morte.
Mas vocês não São nem o que nasceu, nem o que morre.

E a Onda da Vida, a Doação da Graça, vem Cantar para vocês, porque vocês são o Canto da Vida, porque
vocês são o Canto da Graça.

E isso é lógico, perfeitamente lógico.
Este tempo particular da Terra faz apenas remetê-los à Eternidade e à Ilusão de todo tempo.

O que vocês querem arriscar?
O que vocês podem perder?

O que vocês podem ganhar, até?
Não se coloquem mais questão.

A Humildade é isso.
A Simplicidade é também aceitar a evidência do Amor, a evidência de KI-RIS-TI, a evidência de cada Irmão, de

cada Irmã, mesmo amados ou detestados, ainda, pela pessoa.
Vocês nada mais têm a vencer senão as suas incertezas.

Não há resistência que possa manter-se quando a seiva sobe.
Vocês São esta Eternidade.

Comunguem com vocês mesmos, Comunguem com a Doação da Graça e compartilhem, além de toda carne,
além de toda posse e de toda ligação.

Poderíamos até dizer que não há mais perto de vocês senão aquele que vocês rejeitaram, por uma razão ou
por outra, que lhes é própria.

***

Evidentemente, para aqueles que observam, a Onda da Vida segue um certo circuito, uma certa lógica.
Mas, a um dado momento, vocês não precisarão mais nutrir a necessidade de percepção, a necessidade de

observação.
Naquele momento, vocês estarão prontos para comungar.



E isso é agora.
Há apenas vocês e vocês sozinhos.

Enquanto existir a dúvida, a incerteza, isso é apenas o ego que pode expressar, a própria pessoa e
absolutamente nada mais.

Porque, em alguma parte, o ego sempre estará apegado à sua vivência, aos seus sofrimentos, como às suas
alegrias, o que quer que ele diga, o que quer ele faça para isentar-se.

Vocês são a Graça.
Vocês são o Absoluto.
Vocês são a Beleza.

O que mais pode ser?
O momento da Terra chegou.

O que acontece em vocês, acontece sobre a Terra.
O que ainda não acontece em vocês, irá acontecer sobre a Terra e, portanto, em vocês.

Só o mental vai tentar instalar uma separação, uma dúvida, porque o mental sempre estará fragmentado e
jamais poderá aceder ao desconhecido.

Vocês são a Onda da Graça, além de toda identidade a uma pessoa.

***

É a isso que todas as nossas palavras, de hoje em diante, irão chamá-los.
A este Último, a este Absoluto, portador de toda evidência.

Do mesmo modo que a Luz chama vocês (em certos momentos), a Onda da Vida irá chamá-los a cada
momento, a cada sopro.

Não se desviem da Vida porque vocês são a Vida.
Porque não há outro Caminho senão Ser a Vida.

Porque não há outra Verdade senão Ser o Amor e este Êxtase.

***

A Onda da Vida, vocês irão se aperceber de que ela seja talvez mais compreensível (se tanto é que podemos
usar essa palavra), mais acessível, no espaço das suas noites, no espaço dos seus sonos, no espaço em que

vocês se soltaram.
Mas a partir do momento em que vocês se soltaram uma primeira vez, nada mais poderá ser como antes.

Não fiquem preocupados porque não existe qualquer preocupação na pureza da Onda da Vida, na pureza do
que vocês São.

Não julguem, tampouco.
Mesmo se o seu ego parecer reivindicar o que quer que seja, em oposição ou em contradição à Onda da Vida,

isso não é grave, porque tudo isso irá passar, porque tudo isso é efêmero e não pode estar inscrito em
qualquer realidade definitiva.

Vocês são o Absoluto, nada mais.

***

Nós somos vocês.
Vocês são nós.

Não há nenhuma outra presença, em última análise, do que a Onda da Vida, esta Doação da Graça a
compartilhar, este Êxtase a viver, tornando-se permanente.

Vocês são a Verdade, não há outra Verdade.
Vão além de tudo o que lhes pareceu, até agora, como verdadeiro.

Vão além de todo efêmero, vão além de todo limite, além de toda carne (da sua como de qualquer outra).
Amem-se uns aos outros, como Ele os Amou, e não como vocês desejariam amar, na pessoa, no limitado.

Isso não é do Amor, isso era do medo e da dúvida: medo da falta, medo do abandono, medo da perda.
Vocês nada podem perder, nada há a perder e nada há a ganhar.

Vocês são o Absoluto, vocês são o Amor, o Caminho, a Verdade, a Vida.
Muito além de todo jogo, de todo papel, de todo (até mesmo) desvio espiritual, vocês São isso.

Então, vivamos um momento de compartilhamento da Graça e (se eu tiver tempo e se vocês quiserem, em
relação ao que eu lhes disse, em relação a essa partilha) eu irei escutá-los, então.



Mas, antes de mais nada, vivamos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

E agora, escutemo-nos, escutemos o que nós temos a nos dizer, escutemos o que nós temos a nos dar, eu ali
os convido.

***

Pergunta: a Onda da Vida penetra em nossa personalidade ilusória (nosso ego)?
 

Sim, é aquela que vem trazer a morte e fazê-los ressuscitar.
Vocês são a Ressurreição.

Quando eu digo que vocês se tornam a Onda da Vida, quando vocês se tornam esta permanência, esta
imanência, qual ego, qual pessoa, poderia resistir?

Vocês são levados a sua Morada de Eternidade, de Verdade e de Beleza.
Não há sequer que se colocar esta questão.

O ego não pode se apreender, de forma alguma, da Onda da Vida.
Tanto que o ego, até agora, podia viver a Luz e dela se apropriar e viver uma transformação (que vocês

vivenciaram, certamente).
Mas a transformação não é uma Transcendência.

A Onda da Vida é sua natureza principal, a Realidade Final, e não se constrange com o que é limitado, com o
que é efêmero, com o que é julgamento, negação, dúvida ou Ilusão.
A Onda da Vida está por toda parte, absolutamente por toda parte.

Nada pode escapar, ou se subtrair, ao que foi Liberado.
Trazendo-lhes a Liberdade e, então, a Autonomia e, então, este Desconhecido.

Liberando-os de todo conhecido e de todo limite.
Vocês são o Desconhecido e não o conhecido.

Este Desconhecido que se revela, esta seiva que sobe, subirá tanto mais quanto todo conhecido se apagar.
Não desdenhando ou pondo fim ao que quer que seja, mas, sim, como um convite a esta Vida nova, que é,

desde toda Eternidade.
Não existe qualquer pessoa para restringir ou deter a Onda da Vida.

Vocês não podem deter o que vocês São, em Verdade, nem restringir o que vocês São.
Vocês apenas podem ser a Doação, total, incondicional e incondicionada.

***

Pergunta: utilizar ímãs no corpo físico bloqueia a Onda da Vida?
 

Querida Irmã, o que pode existir que possa barrar a Vida?
O que pode existir, na superfície deste mundo, que possa resistir à Onda da Vida, mesmo em sua negação,

mesmo na violência a mais excepcional que o ser humano é capaz de infligir, ou de se infligir?
Mesmo isso não pode mais se manter, e nem poderá manter-se.

Vocês irão vê-lo, aqui mesmo, se isso já não ocorreu.
A única barreira a vocês mesmos são vocês mesmos, em ressonância com as suas dúvidas, com a pessoa,

com o medo.
Como a Vida poderia ser algum pecado, algum julgamento, se isso não é do mental e da mente humana, em

seus conhecimentos todos relativos, em suas crenças todas efêmeras?
Lembrem-se: o Absoluto não pode ser conhecido em meio ao que é conhecido.

Mas o Absoluto não exclui a pessoa, nem a personalidade, mas as engloba porque o Absoluto engloba e
penetra todos os limites, todos os relativos.

Ninguém pode se opor, e nada pode se opor, à Verdade.

***

Pergunta: como as pessoas que não estão nesta abordagem irão viver a Onda da Vida, em particular,
fisicamente?



Minha Irmã, a Onda da Vida não é qualquer abordagem, justamente.
A Onda da Vida jamais será uma busca, nem uma espiritualidade, qualquer que seja.

A Onda da Vida é evidência.
Como, mesmo aquele que nega a evidência, pode persistir na negação da evidência?

Isso leva apenas um tempo, isso não é senão efêmero.
Quem pode, no final, recusar o Êxtase, recusar o Absoluto?

Só o ego pode crer que isso seja possível.
Mas o próprio ego é efêmero: ele está inscrito entre um nascimento e uma morte.

Ademais, ele não existe, ele não tem qualquer persistência e qualquer consistência.
A Onda da Vida é a plenitude, a leveza e a densidade do Amor.

Ainda uma vez, absolutamente nada pode se opor à Ressurreição.
Tudo o que é efêmero deve morrer para a Eternidade, render-se a esta Eternidade, morrer ao que é efêmero, a

fim de Viver.
Não há ego que resista, não há ninguém que resista, não há mundo que resista ou que possa resistir à Onda da

Vida.

***

Pergunta: como estabilizar esta experiência de maneira permanente?

Não há nada a fazer, aí, tampouco: apenas dar-se totalmente.
Casado consigo mesmo.

A Onda se instala assim que ela nasceu, para cada um, segundo o seu próprio ritmo.
Nada há para tentar favorecer.

Cultivem a Paz.
Cultivem a Humildade, a Simplicidade.

Nada sejam, absolutamente nada das suas crenças, nada das suas Ilusões, nada das suas posses, nada dos
seus amores terrestres, nada de si mesmo.

Vocês não podem controlar o que vocês São.
Vocês não podem comandar o que vocês São.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, eu rendo Graças, ainda uma vez, no compartilhamento da Doação da Graça e
no Manto Azul, à nossa Comunhão.

Eu lhes digo, então, até breve, e instalemo-nos, o tempo de algumas respirações, nesta Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

************
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Áudio em Francês

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes transmito a Graça.
Nós iremos, se vocês bem quiserem, trocar e partilhar.

Eu vou tentar, por palavras simples trazidas pela Onda da Vida, traduzir-lhes a Passagem que é a sua, levando-
os a viver o Último e o Absoluto.

Passagem e Transcendência conduzindo-os da Unidade (e da sua Alegria e do seu Samadhi) ao Êxtase do
Último.

Eu lhes falei, desde pouco tempo, da retração da alma e da contração da alma que acompanham, de algum
modo, esta Transcendência.

***

A Unidade é uma preparação, uma construção, certamente fazendo-os sair da pessoa limitada e fazendo-os
descobrir espaços desconhecidos para a personalidade, onde o humor não é para sempre o mesmo, onde os

apegos, quaisquer que sejam, encontram-se relativizados.
E, sobretudo, a Alegria acompanha o ser que descobre e vive o Si.

O Despertar e a Realização propiciando viver um estado diferente do estado habitual do homem, confinado em
meio à ilusão da sua personalidade.

***

Assim que o Manto Azul da Graça é instalado em vocês e sobre vocês (que isso seja às quintas-feiras ou que
isso seja todas as noites [todas as tardes, para o Brasil], desde pouco tempo) (ndr: ver a coluna “protocolos a
praticar / protocolos prioritários”) (*), que isso seja a Onda da Vida da Terra que os percorre ou que isso seja o
Manto da Graça que é colocado sobre os seus ombros, o conjunto desses elementos permite-lhes descobrir

modificações importantes, já em meio ao Si ou à personalidade.
Chegará, para vocês, um momento, se ele já não chegou, em que a retração da alma poderá fazê-los dizer, em

meio à personalidade, como no Si: “que bom”.
Abre-se diante de vocês, além da Alegria, um espaço qualificado de vazio, um espaço onde todas as

referências (aquelas da personalidade como aquelas do Si que foram descobertas e Vibradas) devem, de
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algum modo, apagar-se para deixar a Majestade do Absoluto estabelecer-se e ser vivida.

***

Esse momento, a nada comparável (cujo reflexo seria a passagem da personalidade ao Si), é claro,
acompanha-se talvez de algumas manifestações, nomeadas energéticas ou Vibratórias, mas o essencial,

vocês sabem, não está aí.
O essencial é pôr fim a toda distância entre vocês e todo o resto, não somente sobre este mundo, não

somente na Fusão com a Luz ou na Dissolução com a Luz, mas nesse grande Tudo.
Além da Unidade, além de toda Fonte, além de todo Universo.

***

Nós, Estrelas, assim como os Anciãos, os Arcanjos, nós os acompanhamos no desdobramento da Luz, na
conscientização do Si.

Hoje, como foi insistido, esta última Transcendência, esta Passagem da Porta Estreita (que foi, de alguma
maneira, preparada por uma série de elementos) preparou, vocês também, para este Último Abandono: o

Abandono do Si, o Abandono do que se acreditou ser possuído e manifestado, a fim de estabelecê-los além
desse manifestado no não manifestado, no não Ser e na não Consciência.

Nada do que é este Absoluto pode ser expresso.
A testemunha, vocês sabem, sendo as manifestações do Êxtase, que põem fim a toda influência do que quer
que seja vindo desse mundo da personalidade (do Si, mesmo), fazendo de vocês um ser que, em meio a uma

forma, no entanto, presente, vive o sem forma ou, se vocês preferirem, a não forma.
Obviamente, para o ego, tudo o que é negação evoca uma perda irremediável, um abismo insondável, onde

mesmo o Amor e a Luz não podem ser conservados.
E é, no entanto, muito exatamente, nessas condições e no que se manifesta à Consciência que se pode viver o
Absoluto, que se pode viver, de maneira facilitada, a Graça da Verdade, a Graça deste Absoluto, deste Último.
Como foi falado, em diversas ocasiões, não existe via de passagem entre a Unidade e o Absoluto mesmo se,
é claro, existem pontos deste corpo que vocês habitam, em ressonância com os ‘novos corpos’, como lhes
foram explicados, correspondendo a esta Porta OD, esta Porta Estreita: o momento em que vocês precisam

renascer, o momento em que é preciso ser como uma Criança, virgem de toda suposição, virgem de toda
construção.

É o momento em que minha Irmã GEMMA lhes disse que a Cópia ia se apresentar, a fim de Desposá-los e de
Dissolvê-los no não Ser, além mesmo da sua própria Presença, além mesmo do seu Amor indizível e desse

Fogo que retorna à sua própria origem.

***

O tempo específico desta Terra, pela sua Liberação, dá-lhes uma forma de impulso.
Um impulso que é facilitador e que vem pedir-lhes, ele também, para Ser ele próprio.

Sair, de algum modo, de todo limite, abandonar todos os contextos de referência, mesmo aqueles do Si.
Abandonar-se, de alguma forma, à Fonte de vocês mesmos que vocês não conhecem, que vocês podem

pretender conhecer em meio ao que vocês são na personalidade ou no Si.
Isso é efetivamente um desafio porque, naquele momento, nesse “que bom”, o conjunto do que pode existir,

em meio à personalidade a ao Si, vai voltar de novo à Consciência sob forma (às vezes intensa, às vezes
lancinante) de efeitos da retração e da contração da alma que se apronta para desaparecer, para deixar, de

algum modo, todas as atrações e todas as manifestações que existiram neste mundo.

***

A passagem da Alegria ao Êxtase não é, aí tampouco, uma simples passagem ou um simples nível que seria
mais importante, mas, aí também, trata-se de uma Transcendência.

Trata-se, aí também, de uma Transformação radical onde mesmo a Consciência não pode mais ser nomeada,
porque ela não está mais nem localizada, nem deslocalizada: ela está por toda parte, antes dela própria

desaparecer e dar lugar à Majestade do não Ser, do Último Absoluto, da Vida.
É nesses momentos, em que vários Anciãos lhes disseram para nada fazer, para permanecerem tranquilos,

para nem mesmo nada mais tentar observar, que é para deixar tudo o que acontece passar e, então ser
superado, sem qualquer intervenção de alguma parte de vocês mesmos, quer vocês estejam na personalidade

ou no Si.
O mais simples e o mais difícil às vezes é, efetivamente, nada fazer.



Naturalmente, uma série de elementos foi cultivada desde alguns anos agora, transmitindo-lhes esta Humildade
e esta Simplicidade.

Humildade e Simplicidade que, incitadas até o seu extremo limite, fazem-nos ver e considerar que vocês não
podem ser o que quer que seja sobre este mundo e viver o Absoluto.

***

É preciso, então, de algum modo, aceitar nada ser, não ser mais nada e tudo doar, sem zona de sombra, sem
qualquer reflexão, sem qualquer condição.

Este salto no Desconhecido (porque é um) é um medo que pode traduzir-se por uma angústia, porque, como é
que, do ponto de vista do Si ou da personalidade, o que podia ser pleno, pode encontrar-se esvaziado da sua
substância, esvaziado de toda experiência, esvaziado de todo projeto, de toda busca e de todo objetivo e, até

mesmo, de todo caminho?
 Aceitem nada ser e vocês serão Tudo.

Aceitem que o conjunto das barreiras e dos muros construídos desaparece.
Aceitem não mais ser uma pessoa ou um indivíduo e vocês serão o Absoluto.

O que vocês são, eu os lembro, desde toda Eternidade, porque isso não é algo que possa ser buscado, nem
procurado, nem mesmo desejado.

É apenas nesta forma de capitulação total que se vive o Absoluto.
Nada deve permanecer do que estava anteriormente presente.

Nada deve permanecer da sua pessoa, da sua vida, dos seus apegos.
Nada deve permanecer da Luz, nem mesmo os amores condicionados e condicionantes.

A partir do momento em que vocês renunciam, na totalidade, a partir do momento em que vocês se doam, na
totalidade, a partir do momento em que vocês dizem ‘sim’, então o Casamento Místico ocorre e lhes dá o Tudo

e a Totalidade.
Mas vocês não podem ser esta Totalidade, este Absoluto, enquanto vocês ainda estiverem com alguma coisa

daqui, deste lado.

***

É um momento que, eu o espero para vocês, está aí, ou que virá, em que tudo deve ser deixado.
É o salto no vazio, é o salto na angústia, é o salto na Dissolução.

E é aí que é preciso aceitar que vocês nada são de tudo o que remonta, de tudo o que se manifesta em meio à
Consciência, mesmo a mais iluminada e a mais Desperta.

Quando esta Consciência se projeta e transparece, então o salto pode ocorrer de maneira instantânea.
Aí se situa, para aquele que já vive o Absoluto, o aparente paradoxo e a contradição desta Simplicidade e que,

no entanto, parece, de um ponto de vista limitado, tão árduo, tão difícil, tão angustiante.
É-lhes preciso tudo perder, a fim de se tornar esse Tudo que vocês São, desde toda Eternidade.

***

Como vocês sabem e como lhes disseram muitos Anciãos, não há qualquer meio de compreender: nenhum
conhecimento é de alguma utilidade para vocês.

O Conhecimento, em meio à Personalidade como em meio ao Si, é apenas ignorância para o Absoluto.
Porque todos esses conhecimentos são apenas, em última análise, projeções cujo objetivo é conhecer vocês
mesmos em meio à personalidade, em meio ao Si, mas jamais irá representar o Conhecimento do Absoluto.
É apenas se vocês aceitarem a sua própria ignorância (através desta rendição, através deste Nada que foi

aceito) que, somente, naquele momento, naquele instante, naquele ponto, a Onda da Vida e o Absoluto
fecundam vocês, devolvendo-os a vocês mesmos, não em algum efêmero, mas, sim, nesta Eternidade, neste

Ilimitado.

***

Vocês não podem pretender ser alguma coisa, aí onde vocês estão na Ilusão, e pretender o Absoluto.
Aliás, jamais o Absoluto poderá ser uma pretensão porque ele não é nem um objetivo, nem um caminho, nem

uma Consciência, nem uma Vibração.
É o momento em que, realmente, sinceramente, concretamente, vocês são esse Tudo, além mesmo da

FONTE.



O outro é apenas vocês mesmos, em um tempo diferenciado, em um espaço diferente, mas, em última
instância, no Absoluto, vocês são Um, muito mais do que na Unidade: vocês são além de toda Unidade, vocês

são a Totalidade.
É difícil, para o ego, aceitar isso.

É difícil, para o Si, também aceitar isso, porque isso recoloca diretamente em questão o princípio da
Realização e o próprio princípio da fragmentação ou do isolamento da personalidade.

E, no entanto, não há, de qualquer forma, outra saída senão esta Transcendência.
Naturalmente, e nós sempre lhes dissemos, vocês são Amados da mesma forma porque o Absoluto é Tudo e

é Amor.
Quer vocês permaneçam em meio à personalidade ou em meio ao Si, não pode existir o menor julgamento,

exceto de vocês mesmos por vocês mesmos.

***

Os Samadhi mais avançados devem, também, dar lugar ao Absoluto.
E quando eu digo dar lugar é desaparecer, nada mais ser, porque, quanto melhor vocês aceitarem nada mais
ser, fundir-se no que vocês chamam de ‘nada’, melhor irá se realizar o Absoluto que irá se revelar e instalá-los

nesta não Consciência e neste não Ser dos quais nada pode ser nem percebido, nem concebido, nem
apreendido, de maneira alguma.

Desta vertigem, deste insondável, revela-se, então, a Vida no Absoluto.
Nada mais é segredo para vocês.

Não existe mais questão, não existe mais interrogação, existe apenas este estado que não é mais o nada, mas
que é a Plenitude, muito além da Alegria, muito além do Amor e de uma Luz vivenciada em meio à Realização.

O Absoluto põe fim ao isolamento, põe fim ao Nada.
Vocês encontram o que vocês jamais cessaram de ser.

Vocês encontram o que é a Natureza e a própria essência da Vida.
Vocês serão, então, este ser, além de todo ser.

O que os nossos Irmãos Anciãos chamam de Jnani (Jani) ou de Mukti, o Liberado Vivente, aquele que nada
pode afetar, porque ele conhece: ele saiu da ignorância, ele penetrou muito além do que é nomeado as

Moradas da Paz Suprema, além deShantinilaya, ele penetrou o Parabrahman.
Ele está, realmente, Liberado.

***

A Liberação, que é o Absoluto, nada pede de vocês, justamente porque este Absoluto é Tudo de vocês: o
Amor, a Luz, além de toda Consciência, além de toda observação, de todo sujeito, de todo objeto, de toda

apreensão, de toda compreensão e de toda dúvida.
Como lhes disse a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI), a Vibração, naquele momento, não é mais

vivenciada como nem exterior, nem interior, porque vocês se tornaram a Vibração.
Não pode ser estabelecida a menor distância entre o que vocês nomeiam vocês e todo o resto.

Aliás, vocês e todo o resto são a mesma coisa.

***

Pouco a pouco, nós os levamos e nós os conduzimos diante desta Majestade, diante deste Último, dizendo-
lhes, já, que vocês estavam em nós como nós estamos em vocês, que nada deste mundo tem realidade, nem

mesmo substância.
Ele é vazio, totalmente vazio.

São vocês que são o vazio enquanto vocês permanecerem na personalidade.
Vocês efetivamente nada são, independentemente de tudo o que vocês possam crer, independentemente de

tudo o que vocês possam experimentar.
O Absoluto não é uma experiência, nem uma realização.

Isso poderia ser um início, mas um início que nunca começa nem termina.
Há, realmente, uma mudança de posicionamento e uma mudança de olhar.

Mas poderíamos dizer que, naquele momento, vocês são todas as posições e todos os olhares.
Não pode mais existir, realmente, uma localização qualquer, exceto este corpo, este princípio efêmero que

permanece o tempo que for necessário para que ele realize a sua própria viagem.
Mas vocês não são mais essa viagem.

Vocês não são mais este mundo.



Vocês não são mais este mundo.
Vocês englobam-no.

***

Então, é claro, o ego (que se prende a este corpo, a esta pessoa, a estas ideias) ou o Si (que se prende à sua
Realização, à sua Luz) não podem apreender-se do que quer que seja.

Não existe qualquer possibilidade: é que a Cópia [o Duplo] pede vocês e os faz viver este Último.
Nada há a pedir.

Assim que houver o pedido, o Absoluto pode revelar-se.
Há realmente esta noção de mais nada ser.

Uma noção de ser realmente o menor, inexistente, insignificante, sobre este mundo.
Para a personalidade, isso representa uma negação importante, ou mesmo uma negação, mas para o

Absoluto, é a única Verdade.
Não há outra, jamais haverá outra.

Ser Liberado, viver a Liberação e viver o Absoluto, não pode ser bloqueado por qualquer elemento ligado aos
limites, quaisquer que sejam.

Lembrem-se: é uma Transcendência de tudo o que era conhecido, sabido, experimentado e Vibrado.
Daí nascer o que, do ponto de vista da pessoa, podemos nomear a Certeza.

Desta Certeza Interior nasce a Espontaneidade, sendo acompanhada da Transparência e da evidência.
Obviamente, aquele que tem um ego não poderá ver isso, porque ele ali sempre verá as suas próprias dúvidas,

as suas próprias projeções, as suas próprias insuficiências.
E o seu próprio Ego fará tudo para negar.

E, no entanto, o Absoluto é capaz de se comunicar, mas não o ego.
Ele se comunica, a partir do momento em que a localização, em meio a um corpo ou a um Si, é, ela também,

transcendida, além mesmo do princípio de Comunhão, de Fusão ou de Dissolução, além mesmo da
Deslocalização, além mesmo do Manto da Graça ou da Onda da Vida.

***

Sair na não Consciência ou entrar na Vida é muito mais do que um Batismo, muito mais do que uma
Ressurreição, muito mais do que uma Crucificação.

E, no entanto, inexprimível porque, ainda uma vez, isso não é uma experiência que seja percebida, isso não é
uma Vibração que seja percebida, mas é um estado além de todo estado, que não é nem uma finalidade, nem

uma realização, que os faz perceber, de algum modo, que vocês estão aí, desde toda Eternidade,
transcendendo os Mundos, as vidas e todo Si.

Naturalmente, várias modificações acontecem, neste corpo, que não tem mais necessidade de vocês para
realizar o que é para fazer para ele, que isso seja para ele mesmo ou para os outros corpos presentes na

superfície deste mundo.
Vocês não estão mais presentes.
Vocês não são mais a Presença.

Vocês são o Absoluto.

***

Então, o que era o nada, o vazio e a contração da alma, torna-se uma exuberância Interior, não podendo, em
caso algum, ser confundido com uma exaltação da alma ou da personalidade na experiência vivenciada.

Porque a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça e a não Consciência e o próprio não Ser estão neste Absoluto,
permanentemente, sem nada querer, sem nada decidir, sem nada manifestar.

Vocês se tornam a Testemunha Vivente, a Testemunha de CRISTO, KI-RIS-TI, a Testemunha de Brahman,
porque vocês são ele mesmo.

E vocês são ainda Parabrahman.
Vocês são aquele que, da Unidade, passou pelo Zero, pelo nada e que contém, naquele momento, nele, todas

as Unidades, todas as diversidades, todos os Mundos, todas as Dimensões.

***

O mais importante é se lembrar, talvez, de que vocês não são nem o objetivo, nem o caminho, que vocês são a



Vida, em sua plena e inteira aceitação, além de toda pessoa e de todo mundo, traduzindo-se por este Êxtase e
por esta Íntase permanentes, onde nada mais pode ser como antes, mesmo se vocês o quiserem, mesmo se

vocês o desejarem, o que é impossível porque no Absoluto não existe nem vontade, nem desejo.
Há apenas a Vida que se vive, deixando-se fluir ela mesma, em todas as relações, em todos os

relacionamentos, em todos os atos.
Certamente, para o ego, isso pode parecer ser uma falta de personalidade, uma falta de vontade, uma derrota.

E isso é uma, é claro.
A derrota da individualidade, a derrota da ilusão, a derrota do efêmero que, no entanto, não foi o resultado de
um combate qualquer, mas, sim, eu os lembro, de uma capitulação total, de uma rendição total à Fonte de si

mesmo.

***

Podemos dizer, hoje, que para viver o Absoluto e a Vida, vocês não são a meditação, vocês não têm que
meditar.

Que vocês não têm que olhar, nem que encontrar, porque vocês são a Vida e a Vida não pode ser exterior.
A alma é consumida, então, no último Fogo, deixando aparecer a Fênix ressuscitada das suas próprias chamas,

incorruptível, em um novo Fogo onde jamais as chamas podem extinguir-se.
O Banquete Celeste, o Casamento com a Cópia, a Onda do Êxtase, participam da mesma dança da Vida.

Esta última Verdade, além de todas as Verdades, nomeada por um Arcanjo que os acompanhou: a Verdade
Absoluta.

Todos vocês aceitam, porque nada é falso.
Mesmo as verdades relativas que foram rejeitadas e refutadas, são apenas vivenciadas como etapas de

construção e, a um dado momento, essas construções devem ser, de algum modo, demolidas.
Mas elas lhes serviram, anteriormente, para aproximar-se do inacessível.

Construir o “Eu Sou”, o Si, foi importante.
Aqueles que o construíram, hoje, não têm mais que se colocar esse tipo de questões.

Favoreçam tudo o que os fará permanecer tranquilos, permanecer em Paz.
Digam que, naquele momento, e neste período específico da Terra, nada há a buscar, nem a procurar.

Nada mais há a manifestar.
Em primeiro lugar, apenas Ser e, depois, Nada Ser.

Este depois não é tão distante assim.
Ele não está separado.

***

A Onda da Vida, testemunha do Absoluto, arrebata-os para fora de toda Vida, ainda uma vez, de todo
conhecido, de toda experiência, libertando-os das incertezas, das dúvidas, dos medos e, também, de tudo o

que poderia parecer como manutenção de uma ilusão.
Inconsciente ou conscientemente, cada vez mais Irmãos e Irmãs vão suspeitar de que alguma coisa acontece,
sobre este mundo, porque, dentro de não muito tempo, tudo isso não poderá mais ficar escondido e vocês não

poderão mais, aliás, se esconder, vocês tampouco (onde quer que seja, nem na personalidade, nem no Si),
porque vocês irão se tornar esta Transparência e esta Espontaneidade.

Vocês serão, digamos, transportados pela Transparência e pela Espontaneidade.
Transportados para onde?

Para o que, justamente, a personalidade, o efêmero, chama de nada, o Vazio.
Segundo o ponto de vista da personalidade e do Si, isso se chama a negação da Vida, a rejeição da Vida.
E, no entanto, isso é exatamente o contrário, quando o Absoluto tiver encontrado vocês, quando a Onda da

Vida tiver percorrido vocês.
Porque, naquele momento, são vocês que percorrem o conjunto das Consciências e das não Consciências, o

conjunto das Dimensões e das não Dimensões, a própria FONTE.
Independentemente das Vibrações e das percepções atuais, porque nós estamos em Comunhão, vocês

podem ir além, não para pararem no que lhes parece ser um caminho ou um objetivo.
Lembrem-se: não há caminho, não há objetivo.

Não há, para vocês, senão o Nada.
Sejam o Nada.

***



Então, vocês irão passar, por esta Transcendência, na Eternidade.
Nenhum limite poderá mais aflorar e tocar a sua Consciência.

Nada mais de conhecido poderá impedi-los de ser a Vida.
Coloquem-se nesse nada e nesse Nada.

Coloquem-se na Forma, além de toda forma.
Aí, na Plenitude, na Alegria, deixem isso porque nem vocês, nem eu, somos isso.

Aceitem não mais ver uma pessoa ou outras pessoas.
Digam “sim”.

Que o seu sim seja um sim e um não a tudo o que é conhecimento deste mundo, conhecimento deste corpo,
deste caminho, da sua experiência de vida.

Vocês são a Vida, vocês não são a experiência da vida.
Fiquem em Paz.

Parar o tempo e o espaço não é um desafio, mas, sim, este Último Absoluto.
Muitos de vocês vivenciaram, ainda no passado, reflexos deste Absoluto, porque o sentido de ser uma pessoa,

desde ainda alguns anos atrás, não podia desaparecer na totalidade.

***

Lembrem-se de que não existe história, de que não existe o que quer que seja fora do Absoluto.
E de que o sentido do que vocês podem compreender, mesmo através dos dados científicos deste mundo,

mostra-lhes que mesmo uma estrela é efêmera.
Naturalmente, a estrela e a Consciência do homem não evoluem no mesmo espaço e no mesmo tempo.

Mas isso nada muda o que é efêmero.
Aí, logo, entre aqui e agora, em cada um de nós que é o outro e que é o Tudo, na Comunhão da Graça, a Onda

da Vida que, talvez, vocês observam.

***

O Absoluto diz a vocês: nada mais observem, nada mais sejam.
Contrariamente ao Despertar e à realização, onde tudo isso foi vivenciado, é-lhes preciso aceitar.

Nenhuma vivência é de qualquer utilidade para vocês.
Renunciem a vocês mesmos, renunciem até mesmo às Vibrações, renunciem também à Onda da Vida que os

percorre, se ela os percorrer, porque ela não é nada mais senão vocês.
Portanto, o Nada se torna Plenitude, o consciente se torna não Consciência, sem, no entanto, ser inconsciente.
A Alegria de Turiya dissolve-se no Silêncio da Eternidade, nos tormentos do vazio que, na realidade, é pleno.

Lembrem-se do princípio da inversão e da falsificação: vocês estão aqui, sobre este mundo, invertidos.
Vocês são apenas uma impressão.

Vocês absolutamente nada são disso.
Vocês são apenas o Absoluto.

No espaço de Comunhão, quem é quem?
Quem vocês são?

No espaço e no tempo desta Terra, além do corpo que vocês habitam, além dos pensamentos e das emoções
que os transpassam, vocês estão agora lúcidos e transparentes?

No Silêncio, o Canto Último está aí.
No espaço desse Silêncio, no espaço da nossa Comunhão, além de todo espaço e de todo tempo, nós somos

Um e mais.
E o Absoluto.

No Templo do Coração, dançando a Onda e a Vida que vocês São.
Não há preparação.
Nada há a preparar.

Deixem Ser.
Deixem não Ser.

Deixem acontecer.
Nada façam.



Sintam a Eternidade.
No tempo da nossa Comunhão, no tempo do nosso Silêncio.

Além de todo tempo, de todo corpo, de todo contexto, há Isso, nada senão Isso.
Não há você e eu.

O próprio mundo não existe mais.
E, no entanto, vocês são a Vida.

***

De hoje em diante, haverá a reminiscência deste instante que se reproduz a cada sopro.
Cada vez mais, como nós lhes dissemos e reiteramos, haverá esses espaços onde vocês não podem mais ser

simplesmente esta presença que escuta, nem mesmo esta presença que fala.
Haverá apenas Isso.

Nada senão Isso.
Absolutamente tudo Isso.

Resta-me abençoar a Vida, porque ela é abençoada.
Apreendam-se de que vocês não são mais o tempo, nem o espaço.

Nem um, nem o outro.
Doravante, há Isso.
Comunhão e Graça.

E depois, não há mais palavra.
Somente, talvez, seja ouvido o Som Primordial.

Aquele que é o Primeiro Sopro.
Origem e Fim.

Não escutem nada mais.
Vocês são Isso.

N’Isso e com Isso.
Eu digo simplesmente Paz além de toda Paz e Eternidade.

Até breve.
Até logo.

Até sempre.
Na Vida.
No Amor.
No Tudo.
Adeus.

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

MA-ANANDA-MOYI_11-04-2012 por autresdimensions
************
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- Ensinamentos da Estrela AL -

 http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-05-10.mp3

~ Estabelecimento em Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema ~ 

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, que a Paz, que a Alegria, sejam a sua Morada.

Eu venho a vocês enquanto representante da Estrela AL e, ao mesmo tempo, como uma das Estrelas que leva
até a sua consciência o Manto Azul da Graça.

Eu venho lhes falar do estabelecimento do que vocês São, na Morada da Paz Suprema, em Shantinilaya. 

*** 

Falar-lhes disso está sendo feito em um tempo oportuno, para vocês, em um tempo quando muitas coisas
foram transmitidas, quando vocês mesmos realizaram muitas coisas sobre este mundo.

Hoje, quer seja pelo Manto Azul da Graça, como pela Luz Vibral vindo até vocês, existe, de alguma forma, um
convite da Luz para Viver e para estabelecer-se em algo de que, talvez, vocês tenham se aproximado, que,

talvez, tenham experimentado.
Hoje, a intensidade da Luz, a intensidade do Amor que é, eu os lembro, a natureza de todos nós, vem convidá-
los a instalar-se, de maneira permanente e definitiva, em uma Consciência que, talvez, nada mais tem a ver com

a sua vida habitual, que nada mais tem a ver com o que vocês pensam, com o que vocês imaginam.
E que, talvez, pode lhes parecer muito diferente daquilo que vocês esperavam.

MA ANANDA MOYI - 10 de maio de 2012 - Autres Dimensions
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E, no entanto, se vocês estão me escutando, se vocês estão lendo, significa que, em alguma parte em vocês,
é justamente este estado, este Último, que vocês buscavam desesperadamente sobre este mundo, em vocês,

como no desenrolar da sua vida.
Hoje, isto está acessível, plenamente, totalmente.

*** 

No momento em que a Luz os chama para serem, na totalidade, o que vocês São, a consciência pode viver
uma série de elementos, sobre os quais eu lhes falei, como a Retração da Alma (ver a intervenção de MA

ANANDA MOYI de 10 de março de 2012 (1)).
A intensidade que é produzida, ou que será produzida, no campo de experiência da sua consciência, deve levá-

los a posicionar-se, a definir-se, de algum modo, e a responder a este impulso que vem de muito longe, para
vocês. Bem distante da sua própria alma, bem distante desses impulsos para viver, aqui mesmo, sobre este

mundo.
Algo que, por alguns lados, enquanto isso não for despertado, se pudermos dizer, pode lhes parecer muito

distante, muito desanimador.
E, no entanto, eu repito, isso é ao que vocês aspiraram durante toda a sua vida, durante todas as suas vidas.

Esta busca que vocês realizaram, que lhes parece ser de longo tempo, está realmente aí.
Então, é claro, para aquele que vive neste mundo, é difícil admitir, compreender e viver que o que tanto foi

buscado, ardentemente, intensamente, que levou muitas horas, muitas vidas, sempre esteve aí.
Mas, sobretudo, que o que sempre esteve aí vai, de algum modo, extraí-los de tudo o que foi denominado

efêmero, ilusório.
Mesmo se, até agora, isso parecesse, para aquele que vivia a sua vida sobre esta Terra, que ele podia realizar

esta busca, vivê-la e continuar a viver o efêmero sem mudar muitas coisas, sem perturbar demais a própria
consciência. 

***
 

As diferentes abordagens da Luz deixaram-nos viver, se vocês as vivenciaram, em um papel e uma função
específica.

Este papel, que foi realizado muito bem, deve ser, ele também, superado, transcendido, para chegar a algo
totalmente novo.

Que pode, para vocês, segundo os seus apegos, segundo as suas crenças, segundo os seus engajamentos,
representar um perigo, para eles.

Uma vez que, como foi dito por outros intervenientes, não há passagem de um ao outro, não há continuidade,
não há possibilidade de misturar os dois.

Há, depois de ter vivenciado o Abandono à Luz, o Abandono do Si a ser realizado.
Mas isso não é uma realização.

Isso é realmente, eu diria, um último aspecto.
Neste último aspecto, onde vocês talvez puderam provar alguns estados de Paz, algumas aproximações

do Samadhi, ou dos Samadhi, hoje, a Luz, a Vida, chama-os a outra coisa.
Naturalmente, esta outra coisa não é conhecida.

Esta outra coisa não corresponde a nada mais senão à Verdade eterna e inefável do que vocês São, na
Verdade, bem além de qualquer papel, de qualquer função e de qualquer identidade ou identificação. 

*** 

Lembrem-se, antes de tudo, seja qual for o seu posicionamento em relação ao que está aí, absolutamente
nada, nem ninguém, irá julgar o seu estado, a sua conduta, eu posso dizer também, a sua escolha.

Mas vocês devem estar bem conscientes e lúcidos de que esta escolha vem perturbar, vem fazer desaparecer,
de algum modo, a identidade que vocês achavam ser até agora.

Há, nesse nível, além do que foi denominado, por SRI AUROBINDO, o Choque da Humanidade, o seu Choque
(ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 (2)), um medo e uma dúvida.

Este medo e esta dúvida já existem previamente em cada Irmão e cada Irmã, já que isso está inscrito no
princípio de sobrevivência, no princípio de preservação da vida, tal como concebem a separação, a divisão.
Muitos elementos que vocês talvez puderam vivenciar, agora, fizeram-nos tomar consciência da sua própria

divisão, da sua própria separação, da sua própria limitação. 

*** 

Alguns de vocês se acomodaram com esta separação, com esta limitação, pois não havia qualquer meio,
pensem, de viver de outra maneira.

Então, vocês olharam, em diferentes cantos deste planeta, para aqueles que, segundo vocês, chegaram a algo



diferente.
Vocês os viram, vocês leram sobre eles, vocês talvez os assistiram, vocês gostaram deles enquanto modelos

de grandes Irmãos e de grandes Irmãs, esperando talvez um dia provar disso, viver isso.
Se vocês não vivenciaram isso, naquele momento, é preciso aceitar que havia, em vocês, naquele momento,

algo que, frontalmente e, por vezes, de maneira sutil, impedia, em algum lugar, de realizar a sua Verdade
Eterna.

E o que impedia nada mais é senão a própria personalidade, a própria alma, onde toda a consciência e todos
os interesses são dirigidos para o que vocês poderiam denominar uma realização, em meio a este mundo:

realizar um objetivo, seja ele da ordem que for, familiar, profissional, ou mesmo espiritual.
Vocês se aproximaram dessa possibilidade, por vezes, como eu disse, ardentemente, através de práticas,

através dos seus grupos, através dos seus sonhos.
Mas, como vocês constataram, isso sempre foi, na maioria das vezes, apenas experiências, apenas estados

que não persistiam, que não se estabeleciam.
Para alguns de vocês, um contentamento saía daí porque isso era suficiente para preenchê-los, a fim de

permitir-lhes viver sobre este mundo sempre com esta espera e esta esperança de que, um dia, vocês iriam
vivê-lo.

Isso os alimentou, no sentido próprio e no sentido figurado.
Isso manteve, em alguma parte de vocês, uma chama de esperança, uma chama nutrida pela própria alma e

pelas suas condutas, visando aproximá-los disso. 

*** 

Hoje, as coisas são profundamente diferentes.
Por causa do derramamento da Luz vindo do Céu, a subida da Luz vindo da Terra os convida para realizar esta
junção com a sua Eternidade, não enquanto simples experiência ou simples estado transitório, mas, sim, como

a instalação na Morada da Paz Suprema, em Shantinilaya.
E, naturalmente, o que vocês chamam de Céu e de Terra pode lhes parecer desanimador.

Ou porque vocês não vivem isso, ou porque, tendo começado a vivê-lo, isso parou, ou ainda porque isso lhes
parece ser pesado.

Tudo isso, de fato, apenas resulta dos seus próprios apegos, da sobrevivência da sua própria personalidade.
Sempre lhes foi dito, e isso é verificável para cada vida, para cada Irmão, cada Irmã, que existe um princípio de

preservação desta personalidade efêmera, que se crê eterna, e que pensa conquistar, fazer sua, esta Paz.
E, hoje, vocês percebem, muitos de vocês, que não pode ser questão de viver os dois ao mesmo tempo.

Porque, nas primeiras aproximações da Onda de Vida, se ela não subiu até o final, vocês mesmos não estão
instalados nessa finalidade, que não depende de qualquer tempo e, ainda uma vez, de qualquer etapa. 

*** 

Há, de algum modo, um luto a fazer.
Há, de algum modo, um medo a superar, uma dúvida a dissipar.

E, no entanto, vocês sabem muito bem que vocês mesmos não podem, de modo algum, controlar, dominar e
dirigir esse princípio de preservação da vida, já que tudo, em meio à sua personalidade, frente a isso, vai incitá-

los a essa retração da Alma, da qual eu falei há algum tempo.
E que hoje, mais do que nunca, encontra-se frente a vocês, realizando, efetivamente, essa espécie de face a

face, com vocês mesmos, com a Luz, com o seu Duplo, onde quer que ele esteja.
A Luz os chama, mas ela não os chama simplesmente para deixar-se atravessar por ela, ela não os chama

simplesmente para desempenhar um papel ou uma função com ela: ela os chama para Ser ela mesma.
Ela os chama, como fez CRISTO, em outro momento, para “deixar os mortos enterrarem os mortos”, e para

serem Viventes, para serem Liberados.
E vocês não podem ser Liberados Viventes e estarem, ao mesmo tempo, confinados na morte, no efêmero.

Isso é extremamente frustrante.
É isso que provoca essa retração da Alma, porque vocês construíram uma esperança, uma espera, de que a

Luz seria complacente, transformadora da sua personalidade.
Isso construiu um princípio de evolução, um princípio de melhoria.

Do mesmo modo para a alma.
E, depois, a Luz vem chamá-los para empurrar e derrubar tudo isso. 

*** 

Um interveniente novo (ndr: BIDI) vem extraí-los, literalmente, das suas próprias crenças que restavam, dos
seus próprios apegos.

Não há pior apego do que aquele que é dirigido a si mesmo, para si mesmo.
Porque ele faz parte do que vocês concebem, ou podem conceber, viver, do que vocês denominam a vida.



Mas muitos lhes disseram: vocês não são Viventes, vocês estão mortos.
Vocês apenas podem ser Viventes se forem Liberados, se saírem de toda ilusão, se vocês se estabelecerem

em Shantinilaya.
Shantinilaya não é para procurar.

Não é algo que vai decorrer de uma experiência, de uma meditação, de qualquer percepção, como um
despertar da Kundalini, ou de qualquer outra coisa em vocês.

É um princípio que é vivido, a partir do momento em que vocês abandonarem todas as crenças e, sobretudo, a
última das crenças: aquela de ser esta pessoa que me escuta.

Aquela de ser aquele que faz projetos, que faz planos, e que pensa em evoluir. 

*** 

Mais do que nunca, o derramamento da Luz e a subida da Onda de Vida vai derrubá-los em suas Ilusões, nas
últimas crenças que eram suas.

Que os atavam, de algum modo, para sempre manter a Ilusão, a todo custo, em meio a este mundo.
O que está surgindo é isso.

O derramamento da Luz atinge, durante este mês, eu diria, um máximo de eficiência, um máximo de potência.
Esta irradiação está vindo do centro da Galáxia, do Sol, dos seus Irmãos e das suas Irmãs, da própria Terra,

assim como do Conclave que nós reunimos recentemente (ndr: ver a intervenção de MARIA, de 06 de maio de
2012 (3), assim como as explicações dadas por ANAEL, em 09 de maio de 2012 (4)).

A decisão sempre cabe a vocês, porque ninguém pode tomá-la no seu lugar, porque ninguém pode realizar
isso no seu lugar.

Nenhum mestre, nenhum conselho, nenhum outro Irmão ou outra Irmã, mesmo o mais Liberado, pode fornecer-
lhes qualquer indicação sobre Shantinilaya.

É preciso, agora, aceitar ver-se, e aceitar ser iluminado pelo que está aí.
Tornar-se totalmente lúcido, sem julgamento, sem culpa, sobre o que, em vocês (e estritamente em vocês, e

em nenhum outro lugar), pode representar um obstáculo, ou obstáculos, para Shantinilaya.
Apenas vocês, e vocês sozinhos, isso lhes foi dito e repetido, é que podem cruzar o que não existe: esta
Última Porta, esta Última Reversão, este Abandono final ao que vocês São, e que vocês não conhecem. 

*** 

Há um imperativo, contudo: esse imperativo não é seu, mas é aquele da própria Terra, deste Sistema Solar, na
totalidade, que entra no fim inevitável do seu Kali Yuga (ndr: “idade sombria”, na tradição hindu), a fim de entrar

no seu Satya Yuga (ndr: “idade de ouro”), na sua Shantinilaya.
Vocês não podem tomar o trem andando, é preciso tomá-lo antes que ele saia.
Mas, ainda uma vez, jamais haverá qualquer julgamento, qualquer culpabilidade.

Cabe a vocês decidir onde vocês se colocar, neste prazo, de alguma forma, da própria Terra.
O Apelo da Luz, se eu puder denominá-lo assim, vai se tornar cada vez mais intenso, cada vez mais premente,

cada vez claro.
Não a fim de intimidá-los, ou de forçá-los, mas a fim de iluminar, sempre mais, o que deve ser iluminado.

Será preciso então posicionar-se.
Será preciso então viver o que é para viver, para vocês.

Porque nada, onde vocês estiverem neste mundo, pode evitá-los de viver o que será para viver.
Há algo inevitável.

Há algo inexorável, que é coletivo, que se refere à totalidade dos nossos Irmãos e Irmãs, tanto encarnados
como desencarnados.

Esse momento, por que é um momento, está inscrito de todos os tempos.
Ninguém conhece a data.

Mas, é claro, essa data está à sua porta, às portas deste Sistema Solar, às portas da sua consciência, que vem
apressá-los para se estabelecerem. 

*** 

Então, vocês querem se tornar, realmente, o que vocês São, na Eternidade?
Vocês querem permanecer no que vocês acreditam ser, no que vive e morre?

A Vida É.
Seja o que for que vocês decidirem, seja o que for que vocês transpuserem, ou não, vocês sempre Serão

essa Eternidade, quer vocês a aceitem ou não.
Apenas a sua personalidade fica se debatendo.

Não existe qualquer obstáculo, seja qual for.
Não existe qualquer restrição, seja ela qual for, que seja suficiente para fazê-los crer que isso depende,



justamente, desta restrição.
Pois, realmente, tudo isso depende estritamente de vocês.

Vocês estão prontos?
Vocês disseram sim?

O que vocês querem Ser?
Mais do que nunca, esta pergunta vai se tornar lancinante, até se tornar uma obsessão.

Até o momento em que a sua consciência se tornar Shantinilaya, ou se tornar outra coisa.
Não acusem ninguém.

Não acusem qualquer circunstância, nem no mundo, nem no seu Irmão ou na sua Irmã (seja lá quem estiver ao
seu lado).

Vocês são mestres de vocês mesmos, tanto em Shantinilaya, como em sua personalidade.
Shantinilaya vai torná-los cada vez mais incompatíveis com a personalidade.

Naturalmente, ela vai sussurrar-lhes que vocês ainda estão encarnados, ela vai sussurrar-lhes que vocês têm
que gerir, uma ação, uma relação, dos filhos para se ocupar, dos pais para manter.

Nenhuma circunstância deste mundo poderá persistir quando a Luz estiver aí, na totalidade.
Isso, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) jamais escondeu de vocês, já há vários anos.

Naturalmente, aqueles que mantêm a personalidade, irão querer, até esses momentos finais, que vocês jamais
estejam cientes do que está chegando, pois esse é o seu objetivo, pois esse é o seu propósito.

Mas será que é o de vocês?
Será que, realmente, vocês querem fechar os olhos?

Será que, realmente, vocês querem fechar o seu Coração ao Apelo da Luz?
Será que, realmente, vocês querem confinar a Luz nesta personalidade?

Ou será que, realmente, vocês tomam consciência do que vocês São, na Eternidade?
A personalidade é um beco sem saída.

A vida que vocês levam é um beco sem saída.
Sejam quais forem as suas alegrias, sejam quais forem as suas satisfações, sejam quais forem as

experiências que vocês fizeram, elas permanecem apenas experiências.
Hoje, mais do que nunca, e a cada dia que passar, a Luz vai mostrar-lhes a sua evidência, a evidência que é

sua, além desta personalidade. 

*** 

Em breve, toda a humanidade não poderá dizer que não sabia, pois ela será colocada frente a esta Eternidade.
E, depois, vai restar muito pouco tempo (no sentido encarnado) para, de algum modo, resolver a equação.

E esta equação é muito simples, ela é extremamente simples: vocês são a Shantinilaya?
Vocês são a Morada da Paz Suprema?

Ou vocês são o conflito?
Vocês são aquele que luta?

 Vocês são aquele que quer manter, a todo custo e de qualquer forma, o efêmero?
Não é preciso se perguntar.

Não há, propriamente falando, escolha.
Há apenas que constatar (pois isso irá se tornar cada vez mais evidente de constatar) o lugar onde vocês estão,

a sua verdade: será que esta verdade é Shantinilaya?
Será que vocês estão neste estado de Paz Suprema a cada momento da sua vida?

Ou, então, será que vocês estão nas suas próprias resistências, nas suas próprias contradições, nos seus
próprios apegos e no seu desejo pessoal de manter o que vocês chamam de encarnação?

É preciso, hoje, encarnar efetivamente, na totalidade, a Luz.
Mas, ao encarnar a Luz, nada mais existe: o efêmero não está mais aí, a personalidade não pode mais existir.

Vocês se conscientizam da Ilusão e vocês são Liberados.
Mas não venham pedir uma Liberação mantendo o que não pode, em caso algum, contribuir para a sua

Liberação, o que não pode, em caso algum, ajudá-los a ser o Liberado Vivente.
A personalidade jamais irá possuir a Luz, seja o que for que ela disser e seja o que for que ela realizar como

experiência.
O Si tampouco.

Ele será liberado, mas liberado do quê?
Da personalidade?

Deste corpo?
Desta vida, que não é a Vida?

O que vocês querem?



Aí está realmente esta grande questão.
E se vocês querem a Luz, vocês não vivem a Luz por quê?

Porque, simplesmente, vocês estão apegados.
Vocês estão visceralmente inscritos no que é efêmero.

A Eternidade nada tem a ver com o seu efêmero.
E vocês são a Eternidade, no entanto.

Vocês devem ver em vocês. 

*** 

Nenhuma resposta, de agora em diante, poderá vir de algo exterior a vocês.
Nenhum Irmão, nenhuma Irmã, poderá ajudá-los.

Mesmo os contatos conosco ou com pessoas da sua família (que virão lhes dizer as mesmas palavras) não
vão querer dizer mais nada.

É preciso acolher si mesmo, no Centro de si mesmo.
Será preciso podar tudo o que é supérfluo, tudo o que os prende ao que não é Eterno.

Não haverá outra solução.
Pois as próprias circunstâncias deste mundo vão se modificar, de maneira considerável.

Tudo isso, mais uma vez, jamais irá representar nem uma punição, nem um castigo, nem nada mais senão a
possibilidade de retornar à sua Eternidade, de retornar a Shantinilaya.

Será preciso olhar para Shantinilaya.
Será preciso olhar para a Luz.

Será preciso olhar para o Fogo que vocês São.
Será preciso acolher o seu Duplo, Fundir-se com a sua Eternidade.

Enquanto houver, em vocês, o mínimo sofrimento, significa que a sua personalidade, em alguma parte, gosta
deste sofrimento, pois isso lhe dá a sensação de persistir.

Tudo o que expressar um sofrimento, tudo o que puder se manifestar, como, aparentemente, uma oposição à
Luz, apenas vem de vocês e, de vocês, só de vocês.

Não julguem.
Não condenem.

Não condenem ninguém.
Entrem em vocês.

A Onda da Vida, assim como a Luz vindo do Céu, vem Libertá-los de tudo o que é efêmero, de tudo o que é
bloqueio à Liberdade.

Não a liberdade que vocês poderiam gostar e que poderia agir neste mundo, que são apenas ilusões de
Liberdade. 

*** 

Vocês e somente vocês têm, em vocês, as chaves, o potencial, tudo o que é suficiente e necessário para viver
a Luz que vocês São.

Todas as projeções, tanto de medo como de alegria exterior, devem dar lugar a esta evidência: vocês não
podem penetrar em Shantinilaya com os seus pesos, com o seu passado, com as suas histórias, com alguma

personalidade.
Isso deve realmente morrer em si.

É preciso, efetivamente (e isso irá acontecer muito em breve), perceber a ilusão, como nós a denominamos,
constantemente.

Este mundo é Maya, é Ilusão: ele não tem mais existência do que aquela que vocês lhe dão, nos momentos
em que vocês acordam.

E, no entanto, ele desaparece (como foi dito) todas as noites, enquanto vocês dormem.
Vocês não são deste mundo, vocês não são esta personalidade, vocês não são esta identidade: vocês

São Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema.
Vocês são muito maiores e muito mais extensos do que esta forma limitada no tempo e no espaço.

Vocês São a Eternidade e vocês São a Beleza.
Cabe a vocês decidirem: o que vocês querem Ser?

O que vocês querem parecer?
Tudo está nas suas mãos.

Tudo será registrado na sua alma e no seu Espírito e no seu corpo.
Vocês querem resistir?
Vocês querem se opor?



Vocês querem sofrer?
Ou vocês querem Ser Shantinilaya?

Isso irá se tornar uma evidência, pois não haverá possibilidade de escapar a esta evidência.
Nenhuma. 

*** 

Cultivem a Paz.
Cultivem a serenidade.

Cultivem a neutralidade, a benevolência, para vocês, como para este mundo, como para todo mundo.
Os aspectos Vibratórios (levados, para muitos de vocês, a se reforçar, assim como disse UM AMIGO ou o

Mestre RAM) vão ajudá-los a realizar este face a face.
Se a Luz os chamar, de agora em diante, não recusem o Apelo da Luz.

Se a Luz fizer com que se deitem, não fiquem em pé.
Se a Luz colocá-los em pé, não fiquem deitados.

Vocês são capazes disso?
Vocês são a Eternidade?
Vocês são o efêmero?

Vocês são a personalidade ou vocês são o Estado de Ser?
Vocês são o Estado de Ser ou vocês são o Absoluto?
Shantinilaya é a sua Morada: não há outras moradas.

Todo o resto são apenas moradas efêmeras que vocês têm a possibilidade de emprestar, pois vocês estão
Livres e Liberados.

Mas estando Livre e Liberado, não pode acomodar (e irá acomodar cada vez menos) à ilusão deste corpo, à
ilusão desta personalidade, desta vida que vocês ainda levam. 

*** 

A Luz não lhes pede outra coisa senão para Serem, vocês mesmos, a Verdade.
E a Beleza. E a Eternidade.

A testemunha é Shantinilaya.
Vocês são a Eternidade.

Não existem outros obstáculos senão vocês mesmos, para Serem isso e nada mais.
Nada há para rejeitar, há, simplesmente, que tomar consciência, que mudar de olhar (como isso lhes foi dito),

de ponto de vista, de posicionamento.
Mas para isso, é preciso sair deste ponto de vista limitado, desta posição limitada que vocês acreditam estar.

A Vida, a Luz, não lhes pede nada mais.
Mas ela vem lhes pedir com insistência, com evidência.

O Fogo do Céu é uma Verdade.
Talvez vocês tenham sonhado, talvez vocês tenham pressentido, mas o Fogo do Céu está bem aí, muito

próximo, iminente.
Ele não vem destruir, pois o Fogo é o Sopro da Vida.

Ele vem Revelar e Libertar.
Ele vem apenas pôr fim ao efêmero, ao que jamais existiu em outros lugares senão nesta Ilusão.

O Coração é a Verdade.
O Amor e a Luz são a Verdade.

Não aquela que vocês podem conceber, imaginar ou projetar, mas este Amor Absoluto, esta Luz Vibral
Absoluta.

Vocês São a Luz.
Nós somos a Luz e não esta resistência que se expressa no que é limitado sobre este mundo. 

*** 

Muitos lhes disseram (através dos séculos e dos tempos): eles testemunharam Shantinilaya durante a sua
própria vida.

E, no entanto, este mundo sempre está aí, dando-lhes a impressão de que ele deve melhorar, amadurecer,
transformar-se, falando sempre da Luz, mas jamais vendo a Luz, falando sempre da vida, mas jamais vendo a

Verdadeira Vida.
É preciso, agora, se posicionar.

Mais do que nunca, os tempos estão sendo contados.



Eles não são mais descontados sobre esta Terra, mas eles são contados, para vocês.
Pois não haverá outras escolhas, a não ser Shantinilaya ou a resistência, a oposição e o sofrimento.

Abandonem todas as resistências.
Abandonem todos os conflitos, pois vocês não são o conflito.

Se apenas vocês pudessem averiguar esta frase pronunciada por CRISTO, sobre a vida e a morte, sobre o
pássaro que não deve se preocupar com o que ele vai comer amanhã, se vocês pudessem averiguar a eficácia

disso, vocês não poderiam resistir, em momento algum, ao que vocês São, pois vocês teriam a evidência da
Verdade Absoluta dessas frases.

Cabe a vocês decidirem.
Vocês querem ficar com os mortos enterrando os mortos?

Ou vocês querem ser Viventes?
Vocês querem participar do sofrimento?

Ou vocês querem Ser a Morada da Paz Suprema?
Absolutamente, não há nada da personalidade que vai se manter em relação a esta simples evidência (vocês

irão constatá-lo cada vez mais).
Muitos seres humanos sobre este planeta (que não estão em locais tão privilegiados como os seus), vivem

isso.
Quando os Elementos os arrebatam, de uma maneira ou de outra, será que vocês acham que isso seja outra

coisa senão o fato de serem arrebatados?
Vocês pensam nos seus entes queridos.

Vocês pensam no que vocês chamam de salvar a sua vida, de salvar os seus entes queridos.
Mas a Luz não vem lhes pedir para se salvarem dela.

Ela vem lhes oferecer a Liberdade, a Verdadeira, a Liberação, a Verdadeira. 

*** 

A Luz é um convite para se estabelecerem, ainda hoje, além de toda a experiência, neste Absoluto, nesta
Unidade, em Shantinilaya.
Vocês são Shantinilaya?

Vocês o São.
Mesmo se vocês não acreditarem, mesmo se vocês o recusarem, pois há algo, em vocês, que recusa.

Não existe qualquer circunstância exterior a vocês mesmos.
Não existe qualquer mundo exterior ao que vocês São, na Verdade.

Cabe a vocês se posicionarem: a Luz está fazendo o trabalho dela, quer vocês queiram ou não, quer vocês
aceitem ou não.
Fiquem em Paz.
Fiquem alegres.

Não pelas circunstâncias da sua vida, não pelas suas experiências, não pela sua busca, mas simplesmente por
Serem Shantinilaya.

A experiência de Shantinilaya não é uma experiência efêmera: eu qualificaria de experiência Eterna.
Pois quando Shantinilaya é revelada, vocês não podem mais ser outra coisa senão Shantinilaya.

Nenhuma restrição exterior, nenhuma tentativa da personalidade, pode mudar alguma coisa, pois vocês
alcançaram a Eternidade, vocês se tornaram a Eternidade.

Vários estados da consciência são oferecidos a vocês.
Vocês saíram da Ilusão, na totalidade.

Naturalmente, aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estão em contato com vocês e que estão seguindo algum
caminho, vão ter medo, muito medo, pois, para eles, vocês estão perdidos, ao passo que vocês se

encontraram.
Mas aquele que é Shantinilaya não pode mais voltar atrás, pois ele está estabelecido na Verdade, na sua

Eternidade.
E o que está chegando a vocês, sobre este mundo, sobre esta Consciência que vocês são, é a Eternidade e a

Beleza.
Mas isso vai depender exclusivamente do seu ponto de vista: onde vocês Estão? Em que vocês estão?

A Luz vai convidá-los, muito em breve, para definir onde vocês Estão e em que vocês Estão.
Isso será um convite, o último, o final.

Ninguém poderá ignorá-lo.
De fato (como foi dito pelos Anciãos), os sons se modificam, a respiração se modifica.

Percepções novas emergem, mesmo em meio a este corpo.
Mas o mais importante é que vocês São, além da Consciência, além da personalidade, além de qualquer

individualidade: vocês São Shantinilaya.



Vocês são apenas isso.
Shantinilaya é o Absoluto.

A expressão, nesta forma, do Absoluto.
Shantinilaya ou a resistência: não haverá mais meio termo ou meias medidas.

Pois isso será a plena extensão de uma ou de outra, mas não das duas.
Cabe a vocês se posicionarem.

Cabe a vocês Amar. 

*** 

Aí está o que, enquanto representante da Estrela AL, eu tinha que dar a vocês.
Esperando que vocês tenham entendido (ou lido) além dessas simples palavras, que tenham sido percorridos

pela Onda Nova, pela Luz Verdadeira, a fim de ajudá-los a se posicionarem.
E lembrem-se de que há apenas vocês, de que não há nada mais a não ser o que vocês São, na Eternidade.

Vivamos, se vocês quiserem, um momento.
Eu lhes trago Shantinilaya: cabe a vocês se posicionarem, a partir de agora. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu os Amo.

Que Shantinilaya seja a sua Morada. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Até logo. 

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



Eu sou MA ANANDA.
Irmãos e Irmãs na encarnação, recebam minhas Bênçãos e toda Graça.

Eu venho a vocês para dar-lhes um elemento importante, para chamá-los, de algum modo, a definir em vocês o
seu próprio lugar, aí onde vocês estão, o que vocês desejam advir e tornar-se.

A história da Terra conheceu várias idades, várias épocas.
As civilizações que aí se sucederam passaram, todas, por etapas de crescimento, de apogeu, de

decrescimento e de fim.
Hoje, vocês estão na época nomeada Idade Sombria, o Kali Yuga.

No que os seus olhos deixam-se ver sobre esse mundo, hoje, mesmo cobrindo-se o rosto, é evidente que
inúmeras coisas não estão no seu lugar.

Não é a vida que não está no seu lugar, mas é o que dela resulta (pela ação dos homens, pela ação dos ciclos),
deixando-se ver, onde quer que vocês estejam, elementos que são levados, de algum modo, à sua

consciência.
Hoje, eu os convido a definir-se, a classificar-se si mesmos no que vocês são, sem falso pudor, sem excesso,

simplesmente, calmamente, com objetividade.
E eu os convido, com isso, a posicionarem-se, definindo, justamente, além de todas as consciências que

vocês querem viver ou não viver, em função do que é importante para vocês.

***

Onde está o importante, para vocês, hoje?
No que vocês nomeiam a vida e que, no entanto, é tão diferente para cada alma encarnada.

Nós lhes sugerimos, há anos, uma série de elementos a viver, a realizar, que os conduzem, pouco a pouco ou
brutalmente, a viver diferentemente sua vida, a nela perceber, para muitos de vocês, coisas novas, coisas

diferentes.
Essas coisas novas e essas coisas diferentes conduziram-nos, talvez, a viver alguns impulsos, algumas

transformações, algumas revelações ou, talvez, simplesmente, a interrogarem-se, a estarem curiosos do que
se dizia, sem, contudo, viver, disso, os efeitos.

De qualquer modo, quer vocês me leiam pela primeira vez ou que tenham lido tudo o que eu pude dizer (tanto
em minha vida como agora, com as Estrelas), eu os convido a olhar (além da sua simples visão, além da

simples razão), aí, onde vocês estão.
E, aí, onde vocês estão, digam-se que é o seu exato lugar.

O que quer que aconteça, vocês definiram, vocês mesmos, esse lugar pelas suas ações, pelas suas reações,
pela lógica da vida, mesmo sobre esse mundo, que os levaram a ler-me.

Eu lhes peço, verdadeiramente, para olhar onde é importante para vocês, onde está o seu objetivo, onde está a
sua finalidade, onde está o seu ideal.
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O que é que vocês procuram?
O que vocês fazem aqui, nesse momento?

Será que a sua procura é, simplesmente, uma procura de melhoria da sua vida?
Será que a sua procura é uma procura de sentido, uma validação do que acreditam, uma validação do que

projetam?
Será que o seu pensamento situa-se em um futuro, qualquer que seja, ou será que vocês estão instalados

nesse instante presente, aí, onde se desenrola uma série de elementos que visam modificar ou ampliar a sua
consciência?

O que é o importante para vocês?
É o seu futuro ou é o instante presente?

O que existe como procura, qualquer que seja, que não tenha sido bem sucedida?

***

E eu os convido a colocarem-se.
Eu os convido, nestes tempos específicos (anunciados por Maria, na retransmissão de nós, Estrelas), para

posicionarem-se.
Não para procurar qualquer sentido novo, não para estabelecer planos de evolução, não para projetar um dia

seguinte.
Mas, bem mais, no instante em que vocês me leem ou que me escutam, onde está o importante para vocês.

Além de todo objetivo futuro, como vocês se sentem?
Isso não tem necessidade de discursos.

Isso não tem necessidade, tampouco, de justificação, mas apenas estar aí e sentir-se, ignorando
pensamentos, ignorando a posição do seu corpo, a sua idade, o seu sofrimento ou a sua alegria.

Simplesmente, definir-se.
Colocar-se a questão: onde está o importante?

Qual é o sentido da sua vida, não no seu futuro ou no seu desenrolar, mas aí, logo, imediatamente?
O que é que os anima?
O que é que os motiva?

Qual é o próprio sentido do que vocês me leem, do que me escutam?
A fim de definir não, eu repito, um objetivo, mas bem além do simples humor ou do estado da sua
personalidade, mas, simplesmente, sentir-se, si mesmos, fazendo abstração de tudo o que pode

simplesmente passar, qualquer que seja a sua posição social, qualquer que seja a sua posição afetiva, além de
tudo o que constitui o seu ambiente.

***

Se vocês forem honestos, vocês hão de convir que, de modo final e definitivo, a única procura é aquela do
Amor, bem além do simples bem-estar, bem além da procura espiritual ou de qualquer conhecimento.

A infelicidade do ser humano é que ele ainda não sabe, totalmente, o que ele É.
Ele é Amor.

Ele é somente isso.
Todo o resto é apenas supérfluo, todo o resto está ligado apenas a histórias que vocês têm vivido, a uma

necessidade de satisfação que envolve esse corpo ou qualquer outro aspecto afetivo ou outro.
Há, de algum modo, um importante que é comum.

O que quer que digam, o que quer que sintam, se vocês forem atrás de tudo isso, resta apenas uma coisa:
o Amor.

Além de toda coloração, além de todo desejo, vocês são, na realidade, o que vocês procuram.
Vocês são, na realidade, o único Amor que pode existir, não de vocês mesmos em qualquer narcisismo, não

de si mesmos em qualquer satisfação, mas, efetivamente, em algo que está aí e que, quaisquer que sejam as
circunstâncias da sua vida, está sempre aí, porque, sem o Amor, nenhuma vida, mesmo aqui, seria possível.

E, se lhes parecer faltar Amor, e se lhes parecer não ser amado, lembrem-se de que vocês São o que
procuram, mesmo nessa falta, nesse sentimento de perda de um ser querido, seja quem for.

É claro, o humano tem uma personalidade, e ele sempre tem tendência a pôr o amor na frente, mesmo esse
amor não sendo o Amor de que eu falo, ou seja, aquele que vocês São.

***

A procura de amor, mesmo nos atos que lhes pareçam os mais repreensíveis e opostos ao amor são, em
última análise, apenas faltas de Amor, faltas de reconhecimento do Amor.

Há o mesmo Amor, naquele que é a pior das pessoas, como naquele que é a mais adorável das pessoas.



A mesma centelha divina está em cada um de nós, estritamente a mesma.
Não há qualquer diferença entre a centelha do seu filho e a centelha de uma criança no fim do mundo.

Tudo isso não pode aparecer aos seus olhos, tudo isso não pode aparecer, tampouco, à sua concepção do
mundo, ao que se impõe espontaneamente à mente, porque aquilo de que eu falo nada mais tem a ver com os
sentidos, nada mais tem a ver com a distância, nada mais tem a ver com qualquer ideia, com qualquer afetivo.

Nestes tempos importantes da Terra, inúmeras modificações estão acontecendo.
Vocês devem não redefinir – porque isso está definido, desde sempre – o que é importante para vocês, mas

percebê-lo, de algum modo, conscientizar-se disso e vivê-lo.
Porque, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, da sua história, das suas perdas, das suas alegrias,
o Amor estará sempre aí, porque é a única coisa que permanece, o que quer que vocês se tornem, o que quer

que se torne esse corpo, o que quer que se torne a sua vida.
Se vocês tiverem a possibilidade – não a vontade, mas o desejo – de ver, realmente, isso, vocês irão vê-lo.

Mas lembrem-se de que há, exatamente, a mesma centelha, a mesma Presença em todo ser vivo sobre este
planeta e em outros lugares, quaisquer que sejam as condições.

***

Vocês não são as condições da sua vida.
Alguns lhes disseram que vocês não eram esse corpo e que, no entanto, ele é um Templo.

Que vocês não são, tampouco, os seus pensamentos.
Que vocês não são, tampouco, simplesmente, a história que se desenrola e à qual vocês aderem.

Vocês são bem mais do que isso e são, também, bem mais simples e bem mais evidentes do que todas as
dificuldades das suas vidas.

Para isso, é preciso ser honesto.
É preciso, simplesmente, aceitar ser espontâneo e ir além de todas as opacidades que enevoam o Coração.
Essas opacidades são a sua história, os seus sofrimentos, as suas perdas e as suas alegrias, mas, além de

tudo isso, há o Eterno Amor, aquele que é a sua natureza, que é a nossa natureza, de todos nós, e que jamais
poderá se apagar.

O que quer que lhes digam as circunstâncias, o que quer que lhes digam as dores e os sofrimentos, vocês
nada são de tudo isso.

Tudo isso é apenas o jogo da personalidade do que, justamente, não pode reconhecer esse Amor e que
busca, no entanto, vivê-lo, de todos os modos possíveis, mesmo através do ódio.

A essência do que vocês são transparece e aparece, a partir do instante em que se afastam de vocês, sem, no
entanto, negá-lo, tudo o que os agarra, tudo o que os venda, tudo o que os torna pesados.

E, nestes tempos privilegiados, isso se tornou muito mais fácil porque, quanto mais houver densidade, quanto
mais houver peso, e quanto mais houver constrangimentos, é nesses momentos que o humano consegue

encontrar essa centelha divina.

***

É nos momentos em que tudo parece perdido, nos momentos em que há um grande sofrimento, que se
encontra a oportunidade privilegiada de encontrar o que vocês São, que sempre esteve aí, e que espera,

simplesmente, que vocês ousem olhar.
Não com o olhar dos olhos, não com o olhar crítico do mental, mas, efetivamente, com o olhar da criança que

consegue extrair-se, no tempo do seu presente, de todo passado, de todo futuro.
Esse famoso Aqui e Agora de que um Arcanjo falou-lhes, longamente.

Hoje, mais do que nunca, nestes tempos da Terra, tudo se encontra aqui e agora.
Nada mais existirá em outros lugares senão no aqui e agora, nessa Presença que lhes foi declamada pelo

Arcanjo URIEL.
Mais do que nunca, as circunstâncias da Terra podem parecer destruí-los, podem parecer aparecer-lhes como

trágicas.
Estritamente, não é nada disso.

Um Ser, além do ser, que se chama BIDI, falou-lhes de mudar de ponto de vista: não para fugir da realidade
(mesmo sabendo que essa realidade é apenas uma ilusão, é apenas um efêmero que irá passar), mas,

efetivamente, integrá-la em uma visão mais ampla da realidade que conduz ao Real e a essa Verdade Absoluta
que é o Amor.

Se vocês aceitarem ver além do que os seus olhos deixam-se ver, vocês irão alcançar o que é nomeado a
Visão Real, aquela que não se faz pelos olhos, nem por qualquer visão esotérica, mas, efetivamente, na

intimidade do Coração, que deixa transparecer o que É, e que não aceita deixar os Véus, quaisquer que sejam,
obscurecer o que vocês São, de toda a Eternidade, e o que nós somos, cada um.

Essa atitude mental não é um estado meditativo, não é um exercício específico, mas é, simplesmente, a
própria consciência que aceita ver além de toda aparência e de tudo o que pode sobrevir, mesmo nesse
presente, como consequência do seu passado, de uma perda, de um sofrimento como de uma alegria.



Se, verdadeiramente, vocês se colocarem, objetivamente, nesse estado, e se perguntarem «onde está o
importante para mim», então, a resposta chegará e pode haver apenas uma única.

Mesmo se, hoje, vocês tentarem realizar um projeto, uma gestação ou não importa o que mais, vão bem além
de tudo isso porque, esse objetivo, seja preenchido ou não, é apenas efêmero.

***

Superem, como lhes foi dito, toda noção de efêmero.
Entrem na sua intimidade, no que vocês São, em Verdade, e vocês verão que, nesse espaço, aparece um dia
novo que sempre foi, aparece uma Luz bem diferente do que vocês podiam imaginar ou projetar ou ver, com

seus olhos ou com seu olho esotérico.
Essa Luz é Amor, e ela nada mais é do que vocês São.

Ela já está em vocês: ela não deve ser procurada.
Ela deve, simplesmente, aparecer: a partir do instante em que todo o resto desaparece, mas no sentido não de

desaparecer como se varreria o que há sobre uma mesa, mas mudando, eu repito, o olhar.
E esse olhar é aquele do Coração.

Ele não se importa com as suas experiências, ele não se importa com a sua vivência, porque ele é a própria
Vida.

Assim, a partir do instante em que vocês forem capazes de se colocar, então, vocês irão repousar nessa
Verdade, e ela é Eterna.

Ela é a fonte de toda satisfação, além das aparências, além das ilusórias necessidades desse mundo, dessa
corrida a um sucesso, qualquer que seja, mesmo espiritual.

O que está inscrito em cada um, essa centelha divina, é a única coisa importante, porque ela é eterna,
mesmo se o que vocês pensarem ou crerem viver não lhes mostrar isso, não lhes demonstrar isso.

E, no entanto, isso sempre esteve aí.

***

Procurem, em vocês, essa parte feminina, essa parte receptiva.
Quer você seja um homem ou uma mulher, nada muda.

Estejam nesse acolhimento do que vocês São, estejam nessa recepção do que sempre esteve aí e façam-no,
ao seu olhar, eclodir, porque isso ainda está na fase de eclosão.

Se vocês deixarem vir a vocês, isso, se vocês deixarem vir, além de todo sentir, o que é o que vocês São, isso
irá lhes aparecer como uma evidência.

E, a partir do instante em que a evidência surgir, o seu olhar terá mudado.
É claro, existem intervenientes que, hoje, pressionam-nos, porque, efetivamente, o tempo chegou de ser
apressado nas suas certezas efêmeras, no que vocês acreditaram, no que aderiram, nos objetivos que

procuraram ou exploraram e obtiveram, por vezes.
Vocês devem ir além de tudo isso.

O Amor apenas se vê quando vocês aceitam, finalmente, tudo perder, não no sentido de perda real, mas,
efetivamente, no que vocês creem, na sua cabeça, em suas certezas Interiores, quaisquer que sejam.

Não há qualquer certeza eterna, a não ser o Amor.
Todas as certezas que vocês conheceram são, um dia, derrubadas, vocês sabem disso, ou pela partida de
uma pessoa próxima, ou porque as circunstâncias da vida – mesmo as mais felizes – levam-nos, um dia, a

reencontrar essas circunstâncias.

***

Não se contentem com o efêmero, não se contentem com o que pode regozijá-los no momento, do que pode
satisfazê-los: vão além disso.

Olhem, verdadeiramente, onde está o importante.
Se vocês aceitarem isso, se verem isso com o Coração, vocês irão constatar, nestes tempos específicos, que

toda a sua vida irá se transformar.
Ela jamais poderá mais ser como nos momentos em que vocês não haviam reconhecido isso.

Saiam da sua cabeça, não vejam o Amor como um ideal a realizar, porque vocês são o Amor, e ele já está aí.
Ele já está realizado.

É a sua natureza.
É a nossa natureza.

É a nossa essência e é a nossa eternidade.
Vocês não têm qualquer meio de apreender-se desse Amor, tanto no exterior como em uma crença.

Nada há a venerar.



Nada há a procurar, uma vez que vocês são isso.
Se vocês aceitarem se colocar, soltar todos os seus fardos, aceitar ser apenas essa criança que está aí,

colocada, sem nada procurar, sem nada pedir, então, toda angústia, toda fuga, toda luta irá deixá-los.
Vocês irão se instalar nessa Morada da Paz Suprema que eu nomeei Shantinilaya, sem qualquer dificuldade,

porque essa Morada da Paz Suprema não está no Céu, não está sobre a Terra, ela está por toda a parte e está,
igualmente, em vocês.

Porque Shantinilaya é a sua Verdade, a nossa Verdade.

***

Então, é claro, eu posso conceber que alguns de vocês estejam ávidos para encontrar outra coisa: para ir ao
Sol, para viver a multidimensionalidade.

Isso se tornou possível, para alguns de vocês.
Eu posso dizer-lhes: estejam felizes se nada viverem de tudo isso, porque é a sua eternidade que irá se

encontrar na simplicidade.
Vocês nada têm que procurar: vocês são o que vocês procuram.

Vocês são a Morada da Paz Suprema.
E isso é inscrito desde sempre, bem além da vida desse corpo, bem além da vida que vocês levam, sejam

quais forem, eu repito, as circunstâncias.
Basta, simplesmente, aceitarem essa famosa parte feminina, aquela que acolhe, contra todas as

probabilidades, aquela que aceita receber a doação da Vida e, sejam quais forem as circunstâncias, sempre
acolher essa doação da Vida.

Quer você seja homem ou mulher, se vocês se colocarem nessa receptividade, se vocês se colocarem sem
desejo, sem procura, sem projeção, sem espera, então,Shantinilaya irá cantar nos seus ouvidos.

Nós, as Estrelas, ou o seu Duplo, estaremos ao seu lado e em vocês, sem procurar o que quer que seja no
exterior de vocês mesmos.

Coloquem-se no centro, aí, onde está a única Verdade que é eterna, a única Verdade que é o que vocês São e
que, portanto, jamais pode desaparecer, simplesmente se transformar.

***

Se vocês aceitarem se colocar, tudo irá lhes aparecer em sua majestosa simplicidade e vocês serão, então,
habitados pelo canto de Shantinilaya.

Vocês serão estabelecidos – como a minha vida, aqui, sobre a Terra, mostrou isso – nesse contentamento
permanente.

Vocês não vão depender mais de qualquer circunstância, feliz ou infeliz, vocês não estarão mais à espera do
que quer que seja, nem mesmo no desejo do que quer que seja.

Vocês irão descobrir espaços – bem além da Fluidez, da Unidade – nos quais a evidência é repleta e preenche
cada sopro, sem nada procurar, sem nada pedir, simplesmente, colocando-se e perguntando-se onde está o

importante para vocês.
Será que é em uma conquista do que quer que seja?

Vocês não têm que conquistar a sua eternidade, porque vocês o São, de toda a eternidade.
Vocês não têm que procurar o amor, porque vocês o São desde sempre.

Estejam, simplesmente, nesse acolhimento, além de toda busca de sentido, simplesmente presentes a si
mesmos, presentes além do instante que passa, e a eternidade será a sua Morada.

E, aí, o reino dos Céus será a sua Verdade.
Todo o resto aparecerá por magia, sem nada pedir, sem nada suplicar, sem nada esperar.

Aí está a magia do Amor.
Se vocês aceitarem que São isso, real e profundamente, vocês irão descobrir o que São, porque o Amor não

pode escapar do Amor.

***

Sejam humildes.
Sejam simples.

Quanto mais os tempos transcorrerem, na superfície desta Terra, mais a única riqueza será a humildade e a
simplicidade porque, se vocês ficarem entre essa humildade e essa simplicidade, nada poderá desviar do que

vocês São.
A vida desenrolar-se-á, para vocês, além das preocupações desse mundo.

Vocês não poderão mais ser afetados nem por uma alegria, nem por uma perda.
Vocês continuarão no Centro do que São, nessa Morada da Paz Suprema.

É claro, é preciso que, para vocês, o importante seja o Amor.



Não um amor ideal ou projetado no exterior de si mesmos, mas, efetivamente, o que vocês São, em Verdade.
Então, se o seu importante for isso, para vocês, esse importante preenchê-los-á.

Shantinilaya será, quaisquer que sejam as circunstâncias, o estado permanente do seu Ser, resultando no não
Ser, na não Consciência.

Vocês estarão nesse mundo, ao mesmo tempo estando além desse mundo.
Vocês estarão nesse mundo, ao mesmo tempo sendo bem mais do que o mundo.

Isso não requer qualquer esforço, não requer qualquer vontade, não requer qualquer busca.
Isso requer, simplesmente, o que muitos Anciões repetem: manter-se tranquilo, deixar acontecer.

Isso não vai impedir, absolutamente, de realizar o que vocês têm que fazer e o que a Luz os deixa prosseguir
nesse mundo, mas vocês serão bem mais do que isso.

Simplesmente, estando nesse acolhimento, nessa transparência e, cada vez mais, na espontaneidade.

***

O Amor é espontâneo, ele é natural.
Ele jamais está presente no medo, porque o medo é secretado pela personalidade, justamente pela impressão

de falta, qualquer que seja, mas vocês não podem faltar do que quer que seja na Morada da Paz Suprema.
A Morada da Paz Suprema não está em outros lugares, nem em outro lugar senão no centro do Ser, senão no

centro do que é efêmero, porque é ele que sustenta todo o efêmero e que permite, até mesmo, ele existir,
manifestar-se.

Nenhuma distorção desse efêmero, nenhum sofrimento pode persistir diante de Shantinilaya.
É isso que lhes deixa viver, nesse sentido do acolhimento de si mesmos, a eternidade, o que é eterno, o que é

Absoluto.
Estabelecer-se na Morada da Paz Suprema é o mais magnífico dos bálsamos aplicável a qualquer sofrimento,

a qualquer perda, a qualquer falta, como a qualquer alegria.
Porque, quando esse bálsamo recobre os elementos da vida efêmera, estes apenas fazem passar, eles não

podem alterar, eles apenas podem reforçar a sua Morada da Paz Suprema.
Se vocês definirem essa prioridade, essa importância, assim, então vocês não terão mais que procurar, não

terão mais que vagar, não terão mais que projetar o que quer que seja.
A sua vida irá se desenrolar na Morada de Paz Suprema, como eu o mostrei durante a minha passagem sobre

a Terra.
Há, simplesmente, que acolher, que ser suave e humilde.

Busquem o reino dos céus, ele está em vocês, e todo o resto desenrolar-se-á sem problema, porque nenhum
problema poderá ser um problema real.

Shantinilaya é o bálsamo que preenche e que apaga o que é apenas efêmero.

***

Se vocês se instalarem, definindo esse importante para vocês, como o que vocês São, o amor que vocês São,
então, nada mais poderá afetar o que vocês São.

Vocês irão apreender e viver que não têm que projetar ou que procurar, no exterior de si mesmos, o que quer
que seja.

Tudo chegará a vocês, a partir do instante em que vocês mudarem de olhar, em que o seu olhar não se portar
mais em sua ação, nesse mundo, mas, efetivamente, em um estado interior, que sempre esteve aí, além de

toda meditação, além de toda vontade.
Viver isso é viver a eternidade, é viver além dos contentamentos da vida habitual, é viver na sua eternidade, na

Verdade a mais total.
E aí, vocês irão constatar que tudo o que gira ao seu redor, no movimento da vida, jamais poderá mais alterá-

los, nem perdê-los, porque, no amor, não pode haver qualquer perda.
A perda situa-se fora do amor, unicamente.

Se vocês aceitarem que isso é importante para vocês, e isso e nada além disso (não como uma projeção
chegando amanhã ou mais tarde, mas, efetivamente, no momento), vocês verão que as circunstâncias do

Manto Azul da Graça, que nós retransmitimos até vocês, irão tornar as coisas de uma evidência tal, que vocês
não poderão mais emitir a mínima dúvida, a mínima insatisfação, a mínima falta.

Vocês serão preenchidos do que vocês São, e não do que creem, não de suas faltas e de seus medos, que
existem apenas na periferia do Ser.

***

Vocês São esse Amor, se o aceitarem, se o acolherem, que está, agora, em vocês.
Se vocês o deixarem manifestar-se, então, nada terão que procurar mais, porque todo o resto já terá chegado,

para vocês.



O que quer que se desenrole nesse mundo, o que quer que se desenrole nesse corpo que vocês habitam,
bem, tudo irá ocorrer e permanecer no Amor.

Lembrem-se de que existem funções que estão inscritas na alma, das quais eu já falei, que são experiências a
efetuar sobre esse mundo, que os fazem crer em uma evolução, em uma transformação.

Mas todas essas evoluções e essas transformações são apenas enganos, porque elas sempre os levam a se
afastarem de quem vocês São e do que vocês São.

Se vocês se estabelecerem na sua eternidade, se definirem, simplesmente, o Amor, como o que é importante
para vocês, vocês não terão mais que procurá-lo, nem que projetá-lo no que quer que seja, porque ele estará
por toda a parte, em todas as relações, em todos os olhares, em todas as ações e em todas as meditações.

Simplesmente, deixem exprimir, em vocês, esse sentido do acolhimento, essa receptividade, o que eu
denominei essa feminilidade, que é a mesma junto a todo homem e junto a toda mulher.

A partir do momento em que vocês estiverem nesse acolhimento, nessa interrogação sobre o que é
importante, o Manto Azul da Graça irá deixar-se viver a sucessão de contentamento, a sucessão de sinais, de

odores, de sabores e de contatos místicos, sem procurá-los, simplesmente acolhendo.

***

O período que se abre é o fim do Kali Yuga, o fim da idade sombria.
Então, não continuem sombra, não continuem longe da Luz e do Amor que vocês São, que nós todos somos.

Se vocês definirem a importância e se, realmente, concretamente, souberem que essa é a única coisa
importante, se vocês mudarem de objetivo para realizar apenas esse objetivo, todos os outros objetivos

preencher-se-ão, por si mesmos, com a maior das facilidades, porque o Amor sempre provê o que é
necessário para vocês, quando vocês são Amor.

Apenas a falta ou o sentimento de falta é que engendra a falta.
Apenas o medo é que engendra o medo.

Quando vocês tiverem acolhido, e quando estiverem abertos à recepção do que vocês São (esse Amor e essa
Luz), apenas pode existir o Amor e a Luz.

Seja o que for que se manifestar, tudo estará no sentido, não do que vocês querem, mas do que vocês São,
realmente.

Naquele momento, vocês irão constatar também que as questões desaparecem: não há mais interrogação
sobre o sentido da sua vida, não há mais interrogação sobre os eventos que se desenrolam.

Vocês não serão diferentes ou indiferentes, vocês não serão separados ou divididos, mas estarão, sempre, no
mesmo estado, nesse estado da Paz Suprema, em Shantinilaya.

O Som da alma e do espírito tornar-se-á, então, profundamente diferente.
Seres espirituais virão a vocês, de modo muito simples, de modo espontâneo.

Tudo irá se desenrolar, eu repito, sem que vocês tenham que pedir.
Vocês não serão atingidos por qualquer sofrimento: qualquer que seja o sofrimento podendo se manifestar, ele

irá lhes parecer muito irrisório em relação a Shantinilaya.

***

O que lhes foi descrito em relação à Onda de Vida e à encarnação do Supramental leva, muito exatamente, a
isso se, contudo, vocês aceitarem acolher, sem pedir, sem refletir.

O Amor está aí.
O abrasamento, pelo Supramental e a Onda de Vida, realiza isso.

Vocês nada têm que realizar porque, efetivamente, isso acontece sozinho, a partir do momento em que o
importante, para vocês, for definido como o Amor que vocês São.

Tentem.
Ninguém pode fazê-lo em seu lugar.
Ninguém pode vivê-lo em seu lugar.

Apenas vocês, e vocês sozinhos, é que podem acolher e aceitar.
Respeitem o humor, respeitem a simplicidade, respeitem essa infância que está em vocês.

E vocês verão: tudo irá se tornar de tal evidência, de tal simplicidade, que vocês vão rir disso, a cada instante.
Vocês irão se perguntar, até mesmo, como foi possível ignorar isso, passar-se disso que, no entanto, estava

aí.
São, simplesmente, as ações e as manifestações da personalidade, que lhes pareciam importantes, que lhes
pareciam essenciais, mas que, de fato, faziam apenas esconder o vazio do Amor que vocês São, que vocês

não olharam, que não reconheceram.
Shantinilaya é tão simples assim, a partir do instante em que vocês aquiescerem, a partir do instante em que o

que é importante para vocês for o seu Coração, além das emoções, nesse centro e nesse Amor Luz, nessa
Vibração, além dos batimentos cardíacos, que está no seu peito.

Como foi dito, não se preocupem com o resto.



O Supramental é Inteligente.
Há, agora, o suficiente dele, sobre a Terra, para trabalhar em cada humano.

E o mesmo para a Onda de Vida.

***

A Terra foi Liberada, firmando o fim do Kali Yuga.
Vocês são a Alegria e são a Eternidade.

Isso não é uma projeção, nem um ideal, mas, efetivamente, o que vocês São, a partir de agora, no instante
presente.

Então, acolham e aceitem.
Vocês nada mais têm que empreender.

Vocês nada mais têm que fazer.
Tudo isso já está aí.

Aí está ao que eu vim engajá-los.
Então, vocês podem apoiar-se, é claro, nos dizeres desse Absoluto que vem, sem forma, entre vocês.

Vocês podem apoiar-se não importa em qual das Estrelas, porque, como lhes disse Maria, nós estamos com
vocês e em vocês.

Vocês irão constatar que isso não é uma palavra em vão, nem qualquer ideal a obter.
A partir do instante em que vocês saírem desse mundo, sem pôr fim ao que quer que seja, agora, mas,

simplesmente, colocando-se no acolhimento de quem vocês São, isso se realiza, totalmente,
espontaneamente.

Nenhuma circunstância, nenhum álibi pode manter-se diante dessa Verdade, exceto se vocês mesmos derem
mais peso e importância ao álibi do que à Verdade.

Aí está ao que eu vim convidá-los porque, nestes tempos, é, verdadeiramente, a única coisa que há para
desvendar em vocês.

O que enevoava, é claro, não era unicamente esse mundo, mas os hábitos desse mundo.
E, no entanto, se vocês estão aqui, é que há algo a realizar.

Esse algo a realizar não é amanhã, nem depois de amanhã, nem em um mundo melhor (qualquer que seja esse
mundo melhor, em outra dimensão), mas, desde já, agora e imediatamente.

Há apenas o seu olhar, que não deve mais ser o olhar dos olhos, o olhar da cabeça, mas o olhar do Coração,
porque isso já está aí.

***

A desconstrução deste mundo, a desconstrução das ilusões, das suas próprias ilusões, desenrola-se sem
qualquer intervenção da sua parte.

Vocês têm apenas que estar em algum lugar, nesse espetáculo, mas vocês não são esse espetáculo.
Vocês são o que sustenta o espetáculo, que permite a ele emergir e deixar-se ver, mas vocês não são,

absolutamente, o que se deixa ver: vocês são o que não se move.
Vocês são essa eternidade, esse Amor indizível que é a nossa natureza comum.

Então, coloquem-se, soltem todos os fardos, reais ou supostos, eles não têm qualquer peso diante da
evidência da eternidade, da evidência do Amor, da Luz.

Vocês não têm que ver uma Luz no exterior.
Vocês não têm que fazer a experiência da Luz, porque vocês são a Luz, de modo definitivo, desde sempre e

para sempre.
Isso é muito simples.

Shantinilaya é simples e evidência.
É o que vocês São.

É o que nós somos, todos nós.

***

Eu sou Ma Ananda Moyi.
Aí estão as palavras que eu lhes transmiti, como Estrela AL.

Aí estão as palavras que a alma, apaziguada em vocês, diz-lhes, esta noite.
A alma, que não está mais em seus impulsos e suas paixões, porque a Luz trabalhou sobre esse mundo.

Ela não está mais sobre esse mundo, mas ela é, agora, o que vocês São, de todos os tempos.
Ela está, simplesmente, mais próxima da sua consciência, porque a sua consciência a aceita e a acolhe.

Se vocês forem para esse acolhimento e para essa aceitação, Shantinilaya será a sua recompensa, a sua



gratificação permanente.
Nenhum prazer desse mundo pode igualar-se ou aproximar-se disso.

Todo o resto é apenas uma consequência disso: seja o seu Duplo, seja a Ascensão, sejam as diferentes
percepções ou o estabelecimento na não consciência, até mesmo.

Isso resulta apenas de uma coisa: desse reconhecimento que vocês têm que efetuar, mas não como algo a
realizar, simplesmente, para acolher.

Lembrem-se dessas palavras.
Todas as alterações desse mundo não poderão alterar o que quer que seja de Shantinilaya.

Lembrem-se disso.
Vamos viver um momento de Comunhão no Manto Azul da Graça, porque eu rendo Graças pela sua escuta, eu

rendo Graças a essa Comunhão que se estabeleceu durante as minhas palavras.
Essas palavras são apenas palavras.

Elas são, também, apenas uma Vibração, mas é um convite para Comungar com o seu próprio Coração,
comungar com a sua própria eternidade, que é a nossa, conjunta.

***

Lembrem-se de que cada centelha divina é a mesma: não há qualquer diferença.
A diferença é apenas o olhar da pessoa, é apenas o hábito que se possui, absolutamente, nada mais.

E esse hábito irá desaparecer, um dia.
O Amor, jamais.

Shantinilaya, jamais.
Se vocês quiserem, efetivamente, na Paz do Coração e na Alegria do Amor, comunguemos, todos juntos, no

Manto Azul da Graça, na Eternidade de quem nós somos.
Agora.

Irmãs e Irmãos que me escutaram e que comungaram com as minhas palavras e além das minhas palavras, a
vocês que me escutaram, a vocês que irão me ler, eu digo: olhem-se, além de todo olhar.

Não coloquem qualquer Véu, qualquer condição.
Acolham.

O Amor está aí.
Ele sempre esteve aí.
Ele jamais se moveu.

Eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu os amo, porque vocês são Amor e não pode ser diferentemente.

Eu lhes digo até muito em breve.
No Amor, nós jamais estamos separados.

O Amor jamais pode ser separado dele mesmo, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Eu os amo.
Até breve.

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1463

19 de maio de 2012

***

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

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1463
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://portaldosanjos.ning.com/


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



Irmãs e Irmãos encarnados, eu sou MA ANANDA MOYI.
Que o Amor preencha-os de Graças.
E eu lhes dou as minhas Bênçãos.

Eu venho desenvolver, com vocês, pela minha Presença e pela Vibração, o que diz respeito à Shantinilaya, à
Morada da Paz Suprema.

***

Eu tive a oportunidade de falar-lhes durante a minha vivência, dos meus Samadhi e de Shantinilaya.
O Absoluto, uma vez terminados os jogos efetuados na personalidade e no Si, deixa-os estarem imersos, tanto

na forma que vocês habitam como fora dela, na Morada da Paz Suprema, na qual o Êxtase e a Beatitude
tornam-se permanentes, à vontade.

Banhados nesse estado, vocês são alimentados, nutridos, em todos os níveis.
Nenhuma necessidade desse corpo pode vir perturbar ou alterar esta Beatitude.

Vocês estão imersos em uma Paz a nada mais comparável, em uma Alegria Interior que se aparenta a uma
Íntase, na qual nada mais desse mundo existe, naqueles momentos, mas na qual lhes é possível, também, sair
desse estado, quando o tiverem vivido uma primeira vez, e para ele voltar e dele extrair tudo o que é necessário

para a sua vida, nesse corpo e nessa pessoa que, no entanto, desaparece à vontade.

***

A Morada da Paz Suprema não é unicamente um objetivo, não é unicamente uma finalidade, nem um resultado.
Do ponto de vista da encarnação, eu poderia chamar isso de Retorno ao Oceano Primordial, de retorno ao

que atuou antes da separação das Trevas e da Luz, antes da separação da azáfama.
É bem mais do que um Retorno à FONTE, é bem mais do que um Retorno à Luz, é bem mais do que qualquer

sentimento, qualquer experiência, mesmo a mais agradável, porque esse estado de Paz Suprema, essa
Morada da Paz Suprema é a nossa Morada, de todos nós, sem qualquer exceção.

Um dos Anciões, UM AMIGO, falou, antes de mim, sobre o princípio do medo (ndr: ver a intervenção de UM
AMIGO, de 06 de junho de 2012).

Shantinilaya é o remédio mais adequado, porque viver a Paz Suprema é não mais ser afetado por algo que
pode ser efêmero.

Isso não é uma recusa do efêmero, mas, bem mais, aí também, uma transcendência desse efêmero.
Vocês são nutridos, na Morada da Paz Suprema.

Nenhum obstáculo pode estar presente, nenhum problema pode estar presente, nenhuma alteração pode
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sobrevir.

***

A Morada da Paz Suprema estabelece vocês em um Amor que nenhuma palavra humana pode exprimir.
É um Amor ardente, uma chama de Amor que consome tudo o que deve sê-lo.

É uma Beatitude, e nesta Beatitude há tudo, tudo o que pode ser, até mesmo, não imaginado, não pensado.
Isso vai bem além, aliás, de tudo o que pode ser imaginado ou pensado, de tudo o que pode ser expresso em

palavras.
Em Shantinilaya, nessa Morada, não há mais paredes, não há mais teto, não há mais solo, não há mais antes,

não há mais depois, não há mais presente.
E, no entanto, isso é tão pleno, tão preenchido.

Shantinilaya É o que nós Somos, sem qualquer exceção.
Apenas, efetivamente, os princípios de confinamento privaram os Irmãos e as Irmãs dessa Última Realidade.

Em Shantinilaya não há outro lugar possível senão em Shantinilaya, não há outra possibilidade
senão Shantinilaya.

***

Na Morada da Paz Suprema não existe qualquer necessidade, qualquer pensamento, qualquer interrogação.
Esse estado, que se basta a si mesmo, está, é claro, além de qualquer estado conhecido.

Ele deixa-se viver a Completitude e bem mais do que a Completitude.
Ele deixa-se viver o que é chamado de Absoluto, por BIDI.

Ele deixa-se viver o Parabrahman.
Ele deixa-se viver essa indizível Dissolução.

Vocês entram na Permanência e na Eternidade, na qual nem o tempo nem o espaço existem, na qual nada
existe mais do que essa Paz Suprema e o Canto que a acompanha.

Vocês se tornaram o Canto.
Vocês se tornaram o Som.

E nada mais pode interferir ou interromper.
Há apenas você, e você sozinho, que decide, sem decidir, sair da Morada da Paz Suprema para estar ainda

lúcido nesse mundo no qual você está inserido em uma forma.

***

Em Shantinilaya nada há para ver.
Não há sujeito, não há objeto, não há Dimensão, não há outra coisa do que vocês e nós, fundidos na mesma

Essência, na mesma Sonoridade.
Não existe mais limite, não existe mais Consciência.

Essa Felicidade é uma forma de União Mística, bem além das etapas preliminares de Fusão e de Dissolução
que os conduz a Ser, mas não ser em um eu, não ser em uma forma, não ser em uma Dimensão ou em outra.
Nada há de desconcertante, bem ao contrário, exceto para aquele que continuaria apegado a alguma forma,
que não poderia compreender as minhas palavras (porque não as viveu), nem mesmo desejar, através das

minhas palavras.

***

A Beatitude, a Felicidade é, eu repito, o que nós Somos.
Nós nada mais Somos do que isso.

Não existe qualquer falta.
Não existe qualquer interrogação, qualquer desejo, em Shantinilaya, porque tudo ali está, porque nada pode

faltar.
A Morada da Paz Suprema não é um presente, não é o resultado de uma ascese, não é um esforço da

vontade, mas é exatamente o inverso de tudo isso.
É a Verdade, a mais total, a mais realizada do que nós Somos, uns e outros.

Nada há para ver, porque não há mais olhar, não há mais distância.
E, não havendo mais qualquer distância, Shantinilaya não tem necessidade de ver o que quer que seja: nem

Luz, nem Sombra, nem forma, nem Vibração.
Tudo se dissolve, tudo é dissolvido.

O corpo não existe mais, o pensamento não existe mais, as emoções não existem mais, o mundo não



existe mais.
É nesse sentido que os Anciões – ou outros, como BIDI – exprimiram-lhes algumas palavras, algumas

expressões referentes a Shantinilaya.
E, nesse estado – que não é um – existe uma forma de sono, mas um sono a tudo o que é projetado, a toda

identidade, a todo mundo, a toda Dimensão.
E, quando tudo o que podia representar a vida desapareceu, naquele momento, aparece a Vida: a única,

a Verdadeira, aquela que não depende de qualquer condição, de qualquer contingência, de qualquer forma.
Naquele momento, vocês percebem que são inteiros, ao mesmo tempo não existindo mais.

Não há mais nem tempo nem espaço.
As funções fisiológicas, como eu o vivi na minha última encarnação, podem, até mesmo, parar, inteiramente,

sem que isso altere esse corpo.
E, aliás, há, também, no Ocidente, o que é nomeado, mesmo após a morte, a incorruptibilidade da carne.

Isso, vocês vivem em Shantinilaya.

***

O corpo parece como adormecido, como suspenso.
Ele nada mais pode pesar, para aqueles que tentam levá-lo, como ser inextirpável desta Terra, do lugar em que

ele está colocado.
Vocês não são envolvidos por nada, porque vocês São Tudo.

Nada pode afetar Shantinilaya.
Lembrem-se de que é aqui que tudo toma Fonte, que tudo se resolve.

É aí que é, realmente, vivido o Amor, que faz parecer, efetivamente, ilusórios todos os amores apegados a
uma forma, ou a uma atividade, ou a um papel social.

Shantinilaya nada mais requer do que Shantinilaya, porque Shantinilaya se basta a si mesma.
Porque esse Tudo não carece de nada, e porque esse Nada é um Tudo.

***

A FONTE havia dito, há algum tempo, que chegaria um momento em que o Juramento e a Promessa ser-lhes-
iam revelados (ndr: ver em especial, a intervenção da FONTE, de 27 de julho de 2009).

De acordo com o estado da sua consciência, vocês penetrarão, mais ou menos rapidamente, em Shantinilaya,
quando chegar a hora, no nível planetário e coletivo.

Mas, agora, Shantinilaya é-lhes acessível, se puder dizer.
UM AMIGO deu-lhes as circunstâncias preliminares disso.

Experimentar Shantinilaya põe fim, de maneira irremediável, a todas as ilusões.
Não há mais qualquer crença que possa manter-se em Shantinilaya: não há mais deus, não há mais salvador,

não há mais diabo, porque vocês São o Tudo e vocês abraçam o Tudo.
Shantinilaya é a nossa Essência, a nossa Natureza, a nossa única Verdade.

***

Então, é claro, a personalidade, as leis desse mundo vão fazê-los crer que há uma perfeição a buscar, um
estado a adquirir, uma ascese a efetuar, uma purificação a efetuar.

Shantinilaya não se importa com tudo isso.
Shantinilaya põe em repouso, de maneira definitiva, todas as crenças, todas as suposições, todas as

evoluções.
Shantinilaya é a Beatitude Absoluta.

Nada pode ali faltar, nada pode ali aparecer, nada pode ali ser visto ou pensado.
Com razão, BIDI chamou isso de equivalente do sono: vocês não são mais desse mundo e, no entanto, vocês

estão sobre esse mundo.
Vocês São a Imensidão, essa Imensidão sem limite, acompanhada do Canto do Universo.

***

Muitos de vocês, hoje, se aproximam de Shantinilaya.
Não querendo isso, mas porque o Som do Universo aparece-lhes, vindo enxertar-se no Som da alma.

Shantinilaya vai revelar-se, cada vez mais.
A gradação do Som é o testemunho disso.

A Onda de Vida acompanha-o, o Duplo acompanha-o.



Shantinilaya faz desaparecer o Duplo.
Shantinilaya faz desaparecer o mundo e o conjunto de ilusões.

Shantinilaya afasta-os, definitivamente, de toda crença, de toda questão, de toda suposição.
Shantinilaya é a realização da Promessa e do Juramento, e bem mais ainda.

Shantinilaya é bem além de tudo o que pode ser apreendido, imaginado, sentido.
Em Shantinilaya, vocês São o Tudo, inteiramente, além de todo olhar, além de todo sentido, de todo desejo,

de todo movimento.
Shantinilaya é esse Centro que está presente em cada ponto, como lhes dizia BIDI.

***

Shantinilaya é além da Luz e das Trevas: ela sustenta a Luz, é a própria Essência do Amor.
A Morada da Paz Suprema é além de um espaço, além de um tempo e além de toda consciência.

Mas, na volta, o estado na consciência poderia parecer ser devastador, na medida em que vocês não podem
prender-se a nada, vocês não podem manter-se no que quer que seja de conhecido: o que vocês São é o

próprio testemunho da Morada da Paz Suprema.
Não há mais necessidade de palavras, não há mais necessidade de pensamentos, não há mais necessidade

de nada.
Em Shantinilaya, vocês são a Vida, na Totalidade, e nada pode acontecer à Vida.

Vocês têm a plena Lucidez disso, voltando à plena Consciência.
E vocês têm consciência, também, de que Shantinilaya não é simplesmente uma Consciência, não é

simplesmente um objetivo ou uma partida, Shantinilaya é o Alfa e o Ômega, e bem além do Alfa e do Ômega.

***

Viver Shantinilaya é indelével.
Não é uma experiência, não é um resultado.

Shantinilaya é tudo: o conjunto de Universos, o conjunto de Dimensões, o conjunto de Consciências, o
conjunto de Mundos.

Shantinilaya é tudo, porque contém o Tudo e o Nada.
É de Shantinilaya que se manifesta A FONTE.

É de Shantinilaya que se manifesta toda consciência, toda vida, mesmo aqui, sobre a Terra.
Shantinilaya é o fim do esquecimento, o fim da memória, o fim de toda história.

Shantinilaya é um Gozo sem fim, inscrito por toda a parte, nas células desse corpo, no conjunto de Sóis e no
conjunto de Mundos.

Shantinilaya rasga os últimos Véus, tanto da ignorância como do conhecimento.
Shantinilaya põe fim ao que é finito.

Shantinilaya instala-os no Infinito, como no Indefinido, no Amor (o único), na Vida (a única).

***

Shantinilaya não é um Futuro: isso já chegou.
Shantinilaya é todas as formas e é nenhuma forma.

É todos os tempos e é nenhum tempo.
É todo espaço e é nenhum espaço.

É uma Consumação que jamais se esgota, um Fogo alimentado permanentemente, uma Água Viva de Vida
que escoa permanentemente, um estado em que o Fogo e a Água não podem ser distinguidos, nem

diferenciados, em que os elementos resolvem-se no quinto elemento (ndr: o Éter).
É a Eternidade.

***

Shantinilaya é nossa Essência.
Shantinilaya põe fim à hesitação, a toda dúvida.

Shantinilaya é a resposta a tudo, e a nada.
Shantinilaya é além da noção de expansão ou de contração: Shantinilaya é a imobilidade e é todos os

movimentos.
Shantinilaya os restitui a vocês mesmos, à Verdade.

Verdade independente, ela também, de toda condição, de toda causalidade, de toda suposição, de toda falta,
de toda busca.



***

Shantinilaya compreende e engloba todos os estados, todas as experiências, levando-as, todas, e todos, à
indizível Pureza, à indizível Verdade.

O que é consumido nutre vocês.
Vocês são nutridos de Fogo e de Água, nada mais pode parecer ou aparecer.

***

Aí está o que, em nome do Conclave das Estrelas e dos Anciões, eu vim dizer-lhes, manifestar e Vibrar.
Em termos do seu tempo terrestre, se tivermos tempo, antes do Manto Azul da Graça, do Alinhamento novo, eu

os escuto.

***

Questão: pode-se dizer que Shantinilaya é a vivência no Absoluto?

Shantinilaya é o Absoluto.
É o Parabrahman.

É o Último.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na Humanidade, como foi dito e repetido, eu digo e repito isso: o que está chegando
é Shantinilaya.

Esqueçam do olhar, esqueçam das dúvidas, esqueçam de toda apreensão, esqueçam de toda projeção.
Ponham-se no acolhimento, porque Shantinilaya é o Acolhimento.

Todas as circunstâncias do que vocês nomeiam, no momento, a vida (aquela que vocês levam nessa pessoa,
em todas as suas relações), vão transformar-se em algo que é um presente inestimável, que vocês se dão a si

mesmos: o Retorno ao que nós Somos.
Estejam na Paz, aquela do Si, a fim de acolher Shantinilaya.

Estejam na Alegria, aquela do Si e de Samadhi, para acolher Shantinilaya.
Estejam calmos e tranquilos.

Nada desejem.
Nada esperem.
Nada projetem.

Shantinilaya acolhê-los-á, como vocês irão acolhê-la, como o retorno do Filho Pródigo, após uma longa
viagem.

Vocês não podem ignorar Shantinilaya.

***

Aí estão as palavras que eu tinha a dizer-lhes, na Vibração de Shantinilaya.
Eu sou MA ANANDA MOYI, e eu abençoo e rendo Graças a vocês.

Eu abençoo e rendo Graças à Humanidade Una, além de toda divisão e além de todo destino.
Retenham que, no período temporal que vocês vivem, o mais importante não é o que vocês leem, o mais

importante não é o que vocês possuem e, ainda menos, o que vocês temem.
O mais importante é Shantinilaya.

Irmãs e Irmãos, eu os saúdo, e eu os Amo.
MA diz a vocês até uma próxima vez.

Eu rendo Graças.
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs encarnados, comunguemos, se efetivamente quiserem, e tragamos as Bênçãos e a Graça da

nossa Presença.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Eu venho a vocês, hoje, como representante da Estrela AL, como representante do Manto Azul da Graça e uma
das Embaixadoras do Conclave que reúne Anciões e Estrelas.

Conforme enunciaram minhas Irmãs GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) e MARIA, assim como o Arcanjo
MIGUEL, a minha Presença, além da minha voz, está inscrita na Vibração que é percebida, para alguns de

vocês, à sua esquerda, no Canal Mariano.
Além das minhas palavras, a expressão da minha Vibração e da minha Consciência far-se-á mais importante do

que a minha voz e as minhas palavras.
Eu venho, hoje, falar-lhes de um elemento importante, que está, diretamente, em relação com o que há para

viver, a vocês, presentes sobre esta Terra.
Eu venho informar-lhes sobre o conceito de Passagem, anunciando-lhes, com isso, a intervenção, muito

próxima, no seu Canal e por intermédio daquele no qual eu me expresso, de MARIA, de MIGUEL e do Senhor
METATRON, durante a semana que vem a vocês, que vêm, além das palavras, eles também, anunciar-lhes e

reforçar a conexão, por intermédio do Antakarana ou Canal Mariano, da nossa conexão, da nossa reunião,
firmando, assim, como eu vou exprimi-lo, a preparação da Passagem.
O Comandante exprimiu-lhes, há um ano, que tudo estava consumado.

Resta, agora, consumar essa Liberação da Terra nesse Templo que é esse corpo, para vocês também serem
Liberados, para reencontrarem, se tal for o seu estado, a Morada da Paz Suprema, Shantinilaya, as Moradas

do Amor Eterno, do Absoluto, da Unidade.

***

Nós estamos, ao mesmo tempo, ao seu lado, em vocês.
Nós descemos mais perto de vocês, a fim de acompanhá-los, de tranquilizá-los e de mostrar-lhes e

demonstrar-lhes que nós estamos ao seu lado, para cada um de vocês.
Muitos de vocês realizaram, desde anos, um trabalho notável, que permitiu suavizar essa Passagem de um

estado a outro.
Vocês se têm, hoje, à porta do que havia sido anunciado, há sete anos, dentro de alguns dias, por um dos

grandes Guias Azuis de Sírius, chamado SERETI (ndr: intervenção de 04 de julho de 2005).
A sua preparação está, portanto, concluída, para muitos de vocês, o que os deixa viver uma série de

elementos, cada um de vocês em uma etapa específica da sua revelação, da sua realização, da sua própria
consciência.

O ciclo está consumado, ele também, e levou-os, portanto, muito precisamente, aí onde vocês estão hoje.
O estado que é o seu, de cada um de vocês, é o exato estado para levá-los a Liberar-se, para viver essa

Passagem.
Foi expresso, por diferentes intervenientes, certo número de elementos, desde vários meses, referentes à

Onda de Vida, ao Manto Azul da Graça, ao encontro com o Duplo e os Duplos.
Quaisquer que sejam essas Consciências que se aproximarem de vocês, todas têm apenas uma finalidade e

MA ANANDA MOYI - 30 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-lNeQrmxzghg/UXHvbQY36eI/AAAAAAAABD0/dyvIs05DKDc/s1600/MA.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-01KHO3YWhTM/T9ZDCmMVwPI/AAAAAAAACGQ/Ct-uRt_VmdY/s1600/logo_ad.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


um objetivo: aquele de levar-lhes a prova e a demonstração da realidade de quem nós somos, da nossa
Presença, da nossa Graça, em vocês e ao seu redor.

***

Nós seremos, de algum modo, umas e outras, assim como os Anciões e os Arcanjos, um pilar e uma âncora
que será, no que há a realizar agora, a certeza do seu futuro, do seu advir, qualquer que seja.

Nossa Comunhão, nossas diversas formas de comunicação com vocês e de União com vocês, leva-os,
progressivamente, já desde vários meses, a acostumar-se e a aclimatar-se aos nossos encontros.

Nós poderíamos, portanto, dizer que, de algum modo, nós os acompanhamos e somos, também, aqueles que
garantem a sua Passagem.

Nós somos os Passadores da sua consciência de quem vocês São, que permite o retorno à Verdade, ao
Amor, à Eternidade.

Mais do que nunca, o período que se abre, durante este mês de julho, verá uma amplificação do derramamento
de Luz Adamantina e do Chamado da Terra pela Onda de Vida, assim como o Apelo de MARIA, pelo Canal

Mariano.
Tudo isso, em vocês, vai permitir, de certa maneira, a facilitação dessa famosa Passagem, que vai vê-los

penetrar, com toda lucidez, com toda confiança, na sua Morada da Eternidade.

***

Como vocês talvez saibam, e como MARIA disse-lhes durante a sua última intervenção, as instituições de
escravidão desse mundo chegam ao fim.

Isso não pode mais ser nem deslocado, nem adiado.
Isso vai se tornar, aos seus olhos e às suas vidas, cada vez mais formal, cada vez mais evidente.

A Verdade, de algum modo, eclode, em plena luz do dia, na consciência da humanidade.
Então, é claro, haverá ranger de dentes.

É claro, haverá uma volta de questionamentos de elementos que, para vocês, ainda hoje, podem parecer-lhes
importantes, mas que, progressivamente e à medida que vocês perceberem a nossa Presença ao seu lado e
em vocês, afastar-se-ão de vocês e irão liberá-los, até mesmo, de todo medo, de toda apreensão, porque nós
estamos, como Passadores, com vocês, e nós estamos nessa comunicação, nessa União, o que vai ajudá-los

a facilitar essa Passagem.
Na confiança, na nossa União e na nossa Comunhão, qualquer que seja o Duplo que se apresentar a vocês
(seja nas costas, por CRISTO, seja no Canal Mariano, por MARIA, ou uma das minhas Irmãs ou eu mesma),

vocês irão encontrar, nessa Presença, tudo o que é necessário, tudo o que é útil e indispensável.
Nós seremos, como eu disse, o pilar e a âncora que irão lhes permitir, ao mesmo tempo, enraizar-se, para viver

nessa carne o que vocês têm que viver e, ao mesmo tempo, elevá-los à Morada da Eternidade.
Progressivamente e à medida que vocês atribuírem a sua Atenção, a sua confiança à nossa Presença ao seu

lado, vocês irão constatar, por si mesmo, que o que podia ser pesado tornar-se-á cada vez mais leve, cada vez
mais fácil.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que alguns hábitos e algumas experiências levados sobre esse
mundo afastaram-nos da sua Morada da Paz Suprema, da Verdade do que vocês São.

Vocês trabalharam, alguns de vocês, desde muitos anos ou muitas vidas, para viver esses momentos, no
estado, eu diria, mais adaptado à sua consciência, ao seu futuro e ao que vocês São.

Quanto mais vocês atribuírem a sua confiança e a sua consciência àquele ou àquela que se tem ao seu lado,
mais os elementos desse mundo não poderão interferir, de maneira alguma, no processo que está em curso.

***

A partir do momento em que MARIA, MIGUEL e METATRON tiverem intervindo para dar elementos
complementares ao que eu lhes disse, vocês irão constatar, por si mesmos, uma nova acentuação dos

diferentes elementos Vibratórios e de consciência que se põem em movimento, nesse Templo e sobre a Terra
(ndr: nós não temos detalhes sobre essas datas de intervenção).

Ninguém poderá mais ignorar o que lhes foi escondido até o presente, seja no Céu, seja sobre a Terra, seja
nas ações de Irmãos e Irmãs que lhes ocultaram a Verdade, de maneira voluntária ou involuntária.

Levando a sua Atenção e a sua consciência a essa Presença ao seu lado, vocês irão encontrar um afluxo novo,
uma força nova, uma certeza inabalável, que lhes permite realizar essa Passagem de maneira a mais

harmoniosa, no Amor o mais total e na Verdade a mais eterna do seu Ser.
A confiança desenvolver-se-á.

A certeza tornar-se-á essa evidência.
Não será mais possível duvidar, pela Presença que irá acompanhá-los ou pelas Presenças que irão se

manifestar a vocês.
Porque o Amor irá preencher o seu Coração, porque não haverá mais lugar para a mínima dúvida no que irá se
manifestar a vocês, o que quer que digam as pessoas próximas de vocês, o que quer que diga a sociedade, o



que quer que diga a sua família, o que quer que digam aqueles que lhes são os mais próximos e que não
poderiam, por enquanto, beneficiar-se da nossa Presença.

***

Nós somos, de algum modo, aquelas e aqueles que vimos, ao seu lado, assistir e preparar essa fase final.
O ciclo de preparação deste ano está, portanto, quase concluído.

Ele os conduz a mais Alegria, mais Paz.
Se existirem, em vocês, elementos que resistem, é claro, a presença do Canal Mariano parece mais distante,

mais nebulosa.
Nós os convidamos então a esquecer, de algum modo (ainda que apenas por alguns instantes), tudo o que se
refere às suas problemáticas, não para delas desviar-se, não para recusá-las, mas, bem mais, para que a sua

Atenção, a sua Consciência possam ser levadas, o máximo possível, ao que se desenrola na nossa
Comunhão, na nossa comunicação e, para alguns de vocês, na nossa Fusão e Dissolução, já bem avançada.

Lembrem-se de que a Graça encontra-se no Amor da nossa Reunião.
Lembrem-se de que a facilidade tem-se, também, aqui.

Quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, qualquer que seja a facilidade ou a dificuldade da sua vida,
o Amor que está entre nós nos acompanha, vocês como nós, na nossa certeza.

***

A Passagem é, portanto, ir de um ponto a outro, mas não unicamente: é também ir de um estado a outro, de
uma forma a outra e, para alguns de vocês, de uma forma ao que é sem forma.

Quaisquer que sejam os momentos de estupor que possam ser-lhes propostos por esse mundo, não atribuam
a isso qualquer importância, qualquer ódio, qualquer vontade de resistir, porque nós estamos aí.

Alguns de vocês já ouvem serem chamados, pela manhã, ao acordar, pelo nome, outros sentem a
Presença de Cristo atrás de si.

Outros, enfim, instalam-se, de maneira cada vez mais fácil, no êxtase e no encantamento.
Lembrem-se de que a certeza dessas manifestações, o reforço, a evidência delas é, de algum modo, o seu

salvo conduto para a Passagem, a fim de que a sua Liberação seja vivida na maior Paz e, pelo menos, na
pacificação.

Aquilo ao que vocês resistirem, ao que se opuserem, durante este período, arriscará fazê-los sofrer,
inutilmente.

Então, toda a força está na Luz da nossa União, do nosso Amor, entre nós e para nós.
O resto não deve merecer atenção nem interesse.

O desafio, de algum modo, quando dessa passagem, é aceitar mudar de estado, aceitar mudar de lugar, de
espaço e de tempo, sem olhar atrás de vocês.

Ninguém será abandonado.
Ninguém ficará para trás.

Durante esses momentos, é a sua qualidade de Ser (e não mais tudo o que se refere ao parecer, tudo o que se
refere às ocupações usuais desse mundo) que irá lhes permitir estar mais adaptado à Morada da Paz Suprema.

São vocês que decidem.
Vocês querem estar em guerra consigo mesmos ou querem ser a Morada da Paz Suprema?

***

Se alguns elementos do seu ambiente parecem-lhes ferozmente opostos ao que vocês vivem, então, estejam
certos de que esses seres que se opõem, a um dado momento, não poderão mais se opor.

Preservem-se do alarido do mundo.
Levem a sua consciência, a sua Atenção para nós.

Nós estamos aí para vocês, e nós estamos aí para isso.
A cada dia, a cada noite, existirão, para vocês, provas indubitáveis do que acontece, que vai levá-los,

progressivamente, a ouvir-nos (como eu disse), a ver-nos, a perceber-nos.
É o fim da separação, o fim da divisão, o fim da guerra.

Quaisquer que sejam as circunstâncias, por vezes hostis, desse mundo que recusa render as armas ao Amor e
à Paz, isso não se refere vocês.

Estejam conscientes disso.
O Amor é a única solução e a Passagem é a única possibilidade.

Não olhem atrás de vocês.
Não fiquem aí, onde nada mais há a fazer.

Engajem-se no seu futuro.



Escutem-nos.
Percebam-nos.

Quanto mais vocês nos ouvirem, quanto mais nos perceberem, mais vocês irão constatar que isso se torna
cada vez mais simples, cada vez mais fácil e que o Amor é, realmente, a sua natureza e a sua Essência.

***

Então, desviem-se da guerra desse mundo.
Não entrem em conflito com ninguém.

Não se oponham a nada, mesmo se, para isso, vocês devam entrar, ainda mais, no Interior de si, ainda mais
em contato conosco.

Nós somos a ajuda e a mão estendida.
Nós somos o Amor que vocês são, porque nós somos vocês, também.

E nós somos o socorro, a ajuda, a compaixão e o Amor que é seu.
Lembrem-se disso.

Lembrem-se das minhas palavras, das palavras da minha Irmã GEMMA e da minha Irmã MARIA, que,
progressivamente, levaram-nos a essa consciência (desde a Liberação da Terra e a Onda de Vida).

MIGUEL também havia dito, como Arcanjo e Príncipe e Regente das Milícias Celestes, que vocês podiam
contar com a Presença dele.

Isso não é uma oração, uma invocação ou uma evocação, mas, bem mais, a Presença dele, real, ao seu lado,
que lhes permite, pelo seu Fogo, pela sua Presença, Liberar o que deve ser Liberado.

De fato, a Liberação, a Passagem necessita de que vocês estejam Livre de todo apego, de toda relação, de
todo peso, de tudo o que, nas circunstâncias em que vocês construíram a vida de vocês, afasta-os, por vezes,

da Verdade.
Quanto mais vocês estiverem voltados para nós, mais nós estaremos voltados para vocês e mais nós iremos

comungar, mais vocês irão encontrar a força de ser a Verdade e de não mais parecer outra coisa senão a
Verdade.

Nós estamos conscientes, também, de que o Manto Azul da Graça pôde ocasionar, em vocês, alguns
reajustes, ou mesmo alguns desequilíbrios, que os levam a reconsiderar o funcionamento desse corpo, o

próprio funcionamento da sua vida.
São, de algum modo, os últimos ajustes, aqueles que vêm aperfeiçoar a sua preparação, aperfeiçoar o seu
Amor, aperfeiçoar a possibilidade de estarem estabelecidos em Shantinilaya, na Morada da Paz Suprema.

***

Tudo aquilo que vocês têm sonhado (na Luz), tudo aquilo que têm esperado (no Amor e na Verdade), está
agora aí.

Estejam na nossa Comunhão e na nossa União, porque a Passagem acontece com grande facilidade, se a sua
Atenção, a sua Consciência permanecerem nessa Passagem (aí onde nós estamos a esperá-los, para acolhê-

los), sem se preocupar com o que há depois, sem se preocupar com o que resta de antes.
Mas, simplesmente, estando lúcidos desse mecanismo que se desenrola em vocês, que os chama ao Amor, à

Verdade e ao que vocês São.
Lembrem-se de que, quanto mais vocês estiverem alinhados conosco, menos vocês são perturbados por esse

corpo, pela sua vida, pelo que pode restar de dúvidas e de incertezas.
Nós somos a certeza.

Nós somos a ausência de dúvida.
Isso é para o que vocês são chamados a retornar.

MARIA, MIGUEL e METATRON – que irão intervir dentro de pouco tempo, durante a próxima semana – darão a
vocês elementos, talvez, mais precisos, que lhes permitem apreender, de maneira ainda mais fina, as

generalidades que eu acabo de transmitir.
O Manto Azul da Graça (para aqueles que o vivem), a Onda de Vida (para aqueles que a acolheram) vão

multiplicar-se em vocês, o que lhes permitem deslocalizar-se, a fim de facilitar a Passagem e as Passagens
que estarão em curso, para vocês, que se deixaram viver os reencontros místicos, cada vez mais intensos,

cada vez mais convincentes, seja com o Sol, com outros Irmãos e outras Irmãs, encarnados ou não
encarnados, seja conosco, as Estrelas, com os Anciões ou com os Arcanjos ou, ainda, com o Sol ou, ainda,
com os Seres e as Consciências que povoam os seus mundos de origem, a sua origem estelar ou as suas
linhagens estelares, assim como os diferentes componentes da Confederação Intergaláctica dos Mundos

Livres que percorrem os seus Céus, doravante, de maneira cada vez mais evidente.

***

Eu venho então convidá-los a estar consciente de tudo o que se desenrola, não sobre esse mundo, porque
isso vai se tornar de uma evidência tal, que vocês devem se desviar disso, não dar crédito a tudo o que vai se
desenrolar dentro de poucos dias e que, efetivamente, para a personalidade, pode parecer o oposto da Luz, o



oposto dos seus desejos.
Mas lembrem-se de que nós estamos aí, e de que Shantinilaya espera por vocês.

Voltem-se para o lado correto.
Olhem o Verdadeiro e o Belo, além das desordens do mundo.

Os sinais do Céu e da Terra são mais importantes do que os sinais dos homens que tentam resistir à Verdade
e à Beleza.

Sigam o seu caminho no que a Vida propõe a vocês e deixa-se fazer, de algum modo, sem se preocupar com
isso, e levem a sua Atenção, a sua Consciência, ao Canal Mariano, em nós, em seus Duplos, quaisquer que

sejam.
Nessa condição, se vocês adotarem esses poucos preceitos, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada
vez mais fácil, que todas as barreiras e os obstáculos que podiam se colocar através do seu caminho serão

varridos.
O que não será, é claro, o caso, se vocês derem peso e consistência aos seus apegos, aos seus medos, às

suas dúvidas.

***

Uma série de elementos importantes foi-lhes comunicado por aquele que se faz chamar BIDI.
Ele insistiu, com vigor, sobre o que vocês eram e sobre o que não são.

Cabe a vocês decidir: a Paz, o Amor, a Morada da Paz Suprema ou o sofrimento e o medo.
Tudo vai depender da sua Atenção, do seu olhar, da sua capacidade para soltar, para Abandonar-se,

totalmente, ao que está aí, para não resistir no Eu, na Unidade, em seu Si, para ir para onde vocês são
esperados e realizar essa Passagem na maior das harmonias, na maior das facilidades, na maior das Alegrias.
Porque a hora chegou de retornar à Morada da Paz Suprema, à nossa casa comum, aquela da Eternidade, na

maior Paz e na maior das serenidades.
O que vocês têm a viver, diretamente, sobre esta Terra, dependerá, unicamente, do lugar onde vocês tiverem

colocado a sua Consciência, a sua confiança.
Aí estão as últimas escolhas.
Aí estão os últimos desafios.

Eles são para viver.
Aqueles de vocês que foram percorridos pela Onda da Vida e que se tornaram essa Onda da Vida, que se

tornaram Absoluto e Liberados, terão mais aptidões.
Escutem esses Irmãos e essas Irmãs encarnados, do mesmo modo que nós lhes pedimos para nos escutar.

Porque eles são portadores da mesma Consciência, da mesma realidade de Amor, da mesma Verdade.
Eles são, de algum modo, não guias, mas, efetivamente, aqueles que iluminam a Passagem para vocês.

Cabe apenas a vocês aceitar, acolher a Luz dessa Passagem ou dela se desviar.

***

Lembrem-se de que não há outra escolha senão o Amor ou o Medo: é um ou o outro, e jamais poderá ser os
dois, cada vez menos.

Ao que vocês vão dar crédito?
Ao que acontece sobre esse mundo?

Ao que vai se desenrolar, muito em breve, nos Céus e sobre a Terra, ou ao Amor?
Não haverá outra escolha.

Ao que vocês estarão apegados, naqueles momentos?
Vocês irão procurar preservar o ilusório de uma conta no banco, o ilusório de um lugar, de um bem, ou, então, o

que vocês São, em Verdade?
Cabe a vocês definir, cabe a vocês ver onde se situa o seu lugar, onde se situa o Amor.

Vocês são esse Amor ou vocês são o Medo?
Vocês são totalmente Livres.

É isso a Liberdade.
É isso a Liberação.

Mas, jamais, como nós o dissemos, nós poderemos puxá-los pela mão.
Nós podemos apenas estar presentes, testemunhas e iluminadores para essa Passagem que é a sua.

É claro, há numerosas Moradas na Casa do Pai e, durante este período de Transição Ascensional, vocês têm,
cada um, um futuro diferente.

Lembrem-se: se vocês estiverem apegados ao que quer que seja ou a quem quer que seja, vocês estarão no
Medo.

Se vocês se desprenderem, vocês estarão no Amor e poderão ser eficazes para aqueles que vocês Amam.



Mudem de olhar.
Nós estamos aí, também, para mostrar-lhes o novo olhar, aquele do Coração, aquele que não depende dos

olhos, que não depende dos apegos, que não depende desse mundo, mas que depende da Verdade e,
unicamente, da Verdade.

Vocês aceitam ser o que vocês São?
Amor.

Ou preferem continuar o medo, a falta, a fragmentação, a ilusão?
São vocês que decidem isso, eu repito, mas nós estamos aí.

Escutem-nos ou, pelo menos, ouçam-nos.
Além das minhas palavras, da minha Presença de hoje, estejam conscientes dessa Presença que está ao lado

de vocês.
Sejam a Presença do que está aí e que vem, realmente, bater à sua porta e que vem dizer-lhes, de algum

modo: «deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me».

***

Nós viemos, cada uma de nós ou cada um dos Anciões, pô-los frente a si mesmos.
Vocês são Verdadeiros ou não são Verdadeiros?

Vocês são Amor ou não são Amor?
Vocês estão no Ser ou estão no parecer?

É preciso ousar olhar-se, face a face, consigo mesmo.
Quem você é?

Sua consciência irá sabê-lo.
Quer seja pela Onda de Vida, quer seja pelo Manto Azul da Graça ou, ainda, pelo Supramental, chegará, após
um período probatório, um momento em que mais nenhuma dúvida poderá imiscuir-se na sua vida, quer vocês

tenham passado ou não, quer a Passagem tenha sido realizada ou não ainda.

***

Lembrem-se de que vocês podem recorrer a MIGUEL, assim que alguns apegos parecerem demasiadamente
pesados, demasiadamente difíceis para carregar ou para suportar.

Então, naqueles momentos, chamem-no, ou chamem-nos: nós seremos, de algum modo, o seu bálsamo, que
vem, se vocês decidiram isso, facilitar o que vocês têm que passar.

A Luz e a sua Inteligência, os estados além desse mundo, não confinados, são a sua melhor ajuda.
Vocês vão se tornar conscientes de que sozinhos, nada podem, de que, verdadeiramente, a Luz pode tudo, na

condição de que tudo de vocês seja Abandonado a ela, na condição de que vocês estejam nessa
espontaneidade do Coração, na evidência desse Coração e não em qualquer antecipação, projeção ou medo.

A partir de hoje, e de maneira ainda mais evidente a partir da intervenção de MARIA, de MIGUEL e de
METATRON, isso irá lhes aparecer cada vez mais claramente.

Além dessas poucas palavras e da minha Radiância em vocês, eu não abrirei espaço de questionamento.
Eu deixarei, para isso, o Comandante dos Anciões, para responder no meu lugar, e eu remeto, sobretudo, às

comunicações que lhe serão dadas por MARIA, MIGUEL e METATRON: sem dar-lhes encontros específicos,
eles irão se dirigir a vocês na próxima semana.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, vivamos, ainda uma vez, com Atenção e com fervor, a Comunhão à Graça, a nossa
União Mística.

Agora.
Acolhamo-nos, uns aos outros, porque o tempo dos reagrupamentos, das reuniões chegou.

Tenham fé e, além dessa fé, estejam na consciência e na confiança da Luz e do Amor, porque é o que vocês
São.

Todo o resto não existe.

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu os Amo, e vivamos a Graça e a Bênção.

Eu lhes digo até uma próxima vez.

... Partilhar da Doação da Graça ...
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos, permitam-me apresentar-me a vocês, ao seu lado, e viver um momento de Comunhão e de

Graça, antes que eu exprima o que tenho a dizer, a declarar, a dar a vocês.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu vou expor-lhes elementos que dão sequência, enquanto Estrela AL, ao que eu dei, referente às Reversões
da alma, que se desviam da Atração e da Visão para voltar-se para o Alfa e o Ômega, para o sentido da sua

origem, para o sentido da sua Eternidade, a fim de desvendar, talvez, os últimos mecanismos que estão
trabalhando em vocês, neste momento mesmo que, por vezes, podem agitá-los, que, por vezes, podem

representar desafios.
O que acontece, neste momento é, muito exatamente, o que MARIA repetiu-lhes, em várias ocasiões, assim

como outras Irmãs: é a escolha entre o medo e o Amor.
A alma, presente nesse mundo, foi modificada, ela foi atraída, ela foi levada a pôr-se um olhar exterior, um olhar
distanciado, em que cada ponto de vista fazia referência a uma identidade própria, a uma compartimentação, a

um confinamento.
Essa alma viveu, para muitos de vocês, múltiplos Basculamentos, múltiplas Reversões.

Inúmeras experiências conduziram-nos a viver estados específicos, que contrastavam, fortemente, com a vida
que vocês levavam todos os dias, com a vida comum da alma, submissa à Atração, à Visão, à Ação, à Reação,

ao bem e ao mal.
Alguns Basculamentos da alma e algumas Reversões da alma conduziram-nos a viver experiências que os

levaram a experimentar o Si e, talvez, para alguns de vocês, a serem Absolutos.
Vocês puderam constatar que havia múltiplas oscilações entre o que vocês São, no momento em que estão
perfeitamente alinhados, e os momentos em que vocês entram na interação e interagem com os elementos

que nomeiam a vida.
Existem, de fato, inúmeros condicionamentos: vocês têm, todos vocês, uma história que lhes é própria, com

suas feridas, com suas experiências, felizes ou infelizes, com seus desafios.

***

O que se apresenta, hoje, e que vocês já vivem, inúmeros de vocês, há alguns anos, conduziu-os a
conscientizarem-se de outra coisa.

Essa outra coisa, bem além de qualquer crença, bem além das suas aspirações, mostrou-lhes e deixou-se
viver outro estado, outros estados de consciência que lhes foram amplamente explicados.

As experiências da Unidade, as experiências do Estado de Ser, as experiências do Si, do Samadhi, foram
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meios que vocês se ofereceram a fim de que a sua alma, a sua pessoa pudesse apreender, de algum modo,
que existia algo mais, que a sua consciência não era, necessariamente, linear, e que podia, na ocasião de

meditações, na ocasião de experiências, penetrar espaços cada vez mais profundos, nos quais se manifestam
Vibrações, Paz, Samadhi.

Hoje, a Luz chama-os.
MARIA chama-os.

Nós os chamamos, todos nós, a Reverterem-se, inteiramente e na totalidade, à Verdade eterna, bem além de
toda experiência desse mundo, como das suas experiências Interiores.

Esse Basculamento final, essa Reversão última corresponde, como foi dito, à Liberação e à Liberdade.
Naturalmente, e como foi anunciado, inúmeros de vocês podem experimentar dificuldades para conciliar o que

vocês São, em Verdade, e o que vocês são, na projeção nesse mundo.
Cada um vive as suas próprias experiências, cada um vive as suas próprias Vibrações, cada um vive os seus

próprios estados ou não estados, e vocês constatam que, para cada um, existem, apesar dos circuitos
comuns, das estruturas comuns, Vibratórias, diferenças de percepção, diferenças de compreensão, além do

intelecto.
Vocês percebem, claramente, que existem diferenças.

Essas diferenças exprimem-se apenas enquanto vocês continuam si mesmos, de algum modo, submissos à
sua própria personalidade, aos seus próprios julgamentos, às suas próprias visões e às suas próprias

discriminações.

***

O que eu vou falar-lhes é dessa Última Reversão, não necessariamente daquela que é o não estado do
Absoluto, mas daquela que vai estabelecê-los na Unidade do Ser, que faz de vocês seres na Unidade

permanente, e não por experiência, não por Alinhamento, não por meditação, mas, efetivamente, tornar-se e
Ser esse estado totalmente natural.

Hoje é, de fato, possível, e mesmo desejável, instalarem-se nessa Alegria eterna, nesse estado da Paz
Suprema, independente de qualquer circunstância exterior ou Interior.

Essa será, para vocês, a melhor prova de que vocês, realmente, transcenderam e viveram o que foi nomeado
essa transubstanciação, que vai permitir-lhes viver realmente a Paz, viver realmente o que está além de um

estado, além de uma flutuação e além de uma experiência, que firma, para vocês, o retorno definitivo, da alma,
à Verdade.

***

Existem vários Véus que os vendam à Verdade.
Esses Véus têm por nome Corpos sutis.

Eles foram explicados, há pouco tempo, por um dos Anciões.
Esses Véus deixam-se ver de acordo com um filtro, que é aquele da pessoa, que é aquele que vai, sistemática

e independentemente da sua consciência, referir-se à experiência passada, à sua história, a esse mundo.
Enquanto vocês estiverem submissos a isso, vocês não são Livres.

Ser Livre é Abandonar-se, como foi dito em várias ocasiões, entregar-se à Luz, não para simplesmente
transformar a sua vida e dela fazer algo de mais leve, de mais agradável, mas, efetivamente, se tal for a sua

ardente intenção, encontrarem-se Liberados, realmente, de tudo o que faz os pesos, como as alegrias desse
mundo.

A experiência da minha encarnação com vocês demonstrou que era possível manter Shantinilaya em espaços
de tempo extremamente longos, ao mesmo tempo permitindo a esse corpo sobreviver, e, até mesmo, não

mais ser o polo de interesse primordial da vida.
É, unicamente, naquele momento, que esse corpo torna-se o receptáculo completo de KI-RIS-TI, como vocês

o chamam, da Luz do Brahman, do Parabrahman, mas, também, que faz de vocês Liberados.
Não há que se colocarem questões.

Não há técnicas, como vocês sabem, que permitam fazê-los passar essa Porta Estreita.
O que vocês têm que viver, hoje, quaisquer que sejam os elementos desse mundo, quaisquer que sejam os

elementos da sua vida, são capazes de instalá-los nessa Unidade do Ser, a fim de ser um Ser na Unidade, que
não é mais afetado pelo que quer que seja e que está, no entanto, tão presente sobre esse mundo.

Isso é possível apenas se vocês se derem, que, se o sentido do sacrifício fizer de vocês seres Humildes,
Simples, Transparentes, juntando-se à Infância primeira, a Inocência da Criança primeira.

***

Então, é claro, enquanto o que vocês verem, enquanto o que perceberem, enquanto o que viverem for oriundo
de contingências desse mundo material, vocês não têm qualquer possibilidade de estar na Unidade do Ser e

de ser esse Ser na Unidade.
Vocês fizeram experiências, tiraram algumas conclusões disso.



Hoje, a questão que lhes será colocada é: «Você está pronto? Você está, realmente, pronto?».
Mas não vejam, nessa noção de estar pronto, algo a mudar, algo a melhorar, algo a purificar, mas, efetiva e

realmente: você está pronto a sacrificar, no sentido mais elevado, o que você acredita ser sobre esse mundo?
O que vocês esqueceram, porque isso tinha sido cortado de quem vocês São, levando-os sempre mais a

reagir permanentemente às próprias circunstâncias da sua vida e das suas vidas passadas: isso se denomina
Ação/Reação.

E, vocês sabem (isso foi dito e, talvez, vocês fazem a experiência disso): a Ação/Reação individual e coletiva
depende apenas da pessoa, enquanto a Ação da Graça depende apenas do Si ou do Absoluto.

***

Assim, enquanto vocês forem afetados por alguma circunstância desse corpo, enquanto vocês forem afetados
por alguma circunstância de pessoas próximas a vocês, enquanto vocês forem afetados por alguma

circunstância desse mundo, vocês não são Livres.
É tão simples assim.

Ser Livre não quer dizer renunciar ao mundo, mas quer dizer ser bem mais do que o mundo, uma vez que o
mundo, como vocês sabem, é apenas uma ilusão, em que cada um projetou uma excrescência de si mesmo,

chamada de pessoa, chamada dessa individualidade, chamada dessa alma.
Então, a alma crê que deva evoluir, ela crê que deve melhorar, e a pessoa ali adere, forçosamente, uma vez
que tudo o que cai sob o olhar, tudo o que é deixado se viver, enquanto vocês continuam nesse quadro de
referência e nesse confinamento, é oriundo desse mundo, mas não pode vir de outro lugar, a tal ponto que

muitos tomaram por hábito crer e pensar, e viver, que tudo devia desenrolar-se nesse corpo e que havia algo a
melhorar, a elevar.

Ora, tudo isso sempre esteve aí, ou seja, está correto efetivamente o lugar em que vocês estão colocados,
condicionando a Ação/Reação.

Se vocês encontrarem o Reino dos Céus que está em vocês, então, naquele momento, vocês começam a
fazer experiências.

A alma começa – timidamente, e depois, cada vez mais frequentemente – a Bascular, a Reverter-se, através,
aliás, de sinais localizáveis, como lhes foram comunicados, ou seja, a Respiração do Coração, a resposta do

Coração, o switch da consciência, a percepção das Portas e das Estrelas, a Vibração que percorre esse corpo
e, também, a consciência que é, ela também, uma Vibração, um campo de frequências, um campo de

experiências.

***

E depois chega um momento no qual vocês estão seguramente, nesse momento, em que os estados
multidimensionais manifestam-se a vocês pela nossa Presença ao seu lado, encorajando-os e estando

presentes na sua Passagem.
Então, essa Passagem, é claro, é, certamente, a coisa mais terrível para a alma que foi confinada, para o corpo

que tem as suas próprias estratégias de sobrevivência, de perpetuação.
Olhem como vocês se creem imortais nesse corpo, olhem como vocês se creem vindos de algo linear, pela

Ação/Reação.
É muito difícil, com esse olhar, perceber e conceber, e viver, que isso não existe, como nós o dizemos.

Apenas quando vocês fizerem, vocês mesmos, esse Basculamento, total e final (o sacrifício do que vocês
creem ser), é que se revela, a vocês, essa ilusão.

Apenas saindo da Matriz, adotando uma consciência outra que não aquela que é a sua, localizada nesse corpo,
é que vocês percebem a inutilidade e a usurpação de toda noção de evolução, de toda noção que consiste em

crer que algo deva melhorar.
E, no entanto, o conjunto da humanidade, qualquer que seja a sua visão (exceto uma percentagem precisa),

crê-se responsável apenas pela própria vida, crê-se responsável apenas pelas suas ações, pelos seus
próprios comportamentos.

Chega um momento em que, na humanidade e no humanismo, manifestam-se outras virtudes, mas que, elas
mesmas, continuam condicionadas e confinadas nessa Ação/Reação, nos quadros que vocês conhecem, que

nós todos conhecemos, quaisquer que sejam a nossa cultura, a nossa educação, as nossas civilizações.
Esses quadros são a educação, a moral, a sociedade, o bem e o mal.

O ser humano é bom, e ele vai procurar, por todos os meios, melhorar esse bem, ele vai procurar desfazer-se
do mal: ele vai, portanto, iniciar uma forma de busca para uma procura de sentido, para uma procura de

Unidade, até mesmo.
Essas experiências, foram deixadas vivê-las, levá-las, mais ou menos, ao fim delas.

Mas o que é pedido, hoje, é bem mais do que isso.
E isso é bem mais simples do que o que vocês efetuaram até agora.

Mas, é claro, o olhar da consciência confinada não pode vê-lo.
Isso lhes foi expresso de diferentes maneiras.



***

Hoje, é preciso aceitar dar esse salto no Desconhecido, entregar-se, como MARIA dizia, à Divina Providência,
não para domesticar a Luz, mas, efetivamente, para dar-se conta de que vocês São a Luz.

Então, é claro, quando os elementos da alma e da personalidade nos arrastam para outra coisa que não essa
Liberdade, vocês ficam, obviamente, submissos a isso para o que a alma e esse mundo, de uma maneira

geral, arrastam vocês.
E os arrastam sempre para mais densidade, para mais opacidade, para mais regras, mais moral, mais

condicionamentos.
Descondicionar-se não é algo de complicado, não se trata de mudar de crença, não basta amar mais, no

sentido humano, mesmo se isso já for uma primeira etapa.
Chega um momento em que é preciso atravessar o intransponível.

Chega um momento em que, como no fim desse corpo, em qualquer vida, vem a compreensão de que nada é
imortal sobre esse mundo, de que esse corpo que vocês mantiveram (ao seu modo), de que esse mental, de
que essa alma (que é sua na encarnação e que se exprime através de uma pessoa, através dessa localização)

serviu-lhes para experimentar.

***

Mas o que vocês conhecem, real, concreta e efetivamente da Luz?
Eu os lembro de que a Luz não pode ser vista daí onde vocês estão, de que tudo o que pode ser visto (seja
pelo que vocês nomeiam o terceiro olho ou a Visão interior) faz apenas refletir, aí também, uma projeção da

consciência, que os leva para outras ilusões, para outras quimeras, para outras irrealidades, para outras
experiências, por vezes sedutoras, por vezes confortantes, mas que nada são, em Verdade.

Eu disse, na minha vida, e eu o repito: o essencial é invisível.
A verdadeira Visão não é vista com os olhos, nem com a Visão Interior.

A verdadeira Visão é aquela que está além da consciência, aquela do observador que se tem imóvel e que
grava, não através de uma memória, não através de uma impressão sensorial, mas, efetiva e diretamente, pela

Vibração da própria consciência.
Enquanto vocês permanecerem em um mecanismo visual, enquanto permanecerem sob a influência do eixo
Atração/Visão (quaisquer que sejam as experiências que se ocorreram na Luz, na meditação, e, mesmo, no

Estado de Ser), vocês não são Liberados, porque sabem, pertinentemente, que manifestam reações em suas
vidas.

Quer elas sejam de natureza emocional, mental, memorial, isso nada muda.
Mesmo os Samadhi, mesmo os estados de Alegria Interior que vocês puderam experimentar, como o veem,
vocês mesmos, não têm sido suficientemente realizados para permitir-lhes superar os limites desse corpo,

dessa alma e dessa pessoa.

***

Houve uma transformação, mas, por enquanto, a lagarta não se tornou uma borboleta.
É preciso que a lagarta durma, e isso explica, para vocês, as próprias modificações de sua consciência

comum.
Isso pode passar, para alguns de vocês, pelo sentimento de não mais ter memória, pelo sentimento de não

mais existir, pelo sentimento de dizer-se: «para quê?», pelo sentimento de dever fugir de algo.
Nada há de que fugir, há apenas que olhar com o Coração.

E olhar com o Coração não pode, de modo algum, ser o fato da pessoa ou da alma, mesmo se a alma exprimir,
por vezes, o Amor.

O Amor da Luz e o Amor que vocês São nada têm a ver com uma alma, nada têm a ver com um corpo, nada
têm a ver com qualquer projeção da consciência sobre esse mundo.

É preciso, para isso, renunciar, mas não renunciar à vida: renunciar à ilusão.
Então, é claro, a alma vai encontrar-lhes montes de pretextos, dizer-lhes que vocês não estão prontos, dizer-
lhes que vocês têm um carma, que vocês têm obrigações, mas são (tudo isso) hipocrisias, pretextos que não

se mantêm diante da Luz.
Essas hipocrisias são, justamente, esses elementos que, durante este período, podem induzir resistências

extremamente fortes: o medo, porque a morte é considerada por vocês, geralmente, como o fim e não como
uma liberação.

A encarnação é considerada, geralmente, como uma alegria, como algo que se festeja, enquanto a morte não é
festejada, em todo caso, aí, onde vocês estão, nesse Ocidente.

Ao passo que, se seu olhar não for mais aquele da pessoa e da alma, vocês verão, verdadeiramente, que é
estritamente o inverso do que vocês pensam, do que experimentam, do que vivem.

A Vida é além do nascimento e da morte.
A Vida é além da sua pessoa, da sua experiência, dos seus múltiplos estados.



A Vida é estar em Unidade, e viver a Unidade do Ser, é ser Absoluto, é não mais ser afetado pelo que quer que
seja que se desenrole, tanto em vocês como ao seu redor, como sobre esse mundo.

A deslocalização da consciência os faz sair dessa armadilha da Atração/Visão e vocês não podem dela sair
enquanto não tiverem aceitado, plenamente, ver a sua vida, ver todos os outros, ver todo esse mundo como
sendo parte do que vocês são, apesar da sua própria ilusão, apesar do seu lado não eterno, não duradouro.

***

O que eu descrevo, em palavras e em Vibrações, é destinado a favorecer, ainda uma vez, esse Último
Basculamento da alma, na Infinita Presença e no Absoluto de quem vocês São, além do papel que vocês

creem ter, além das funções às quais vocês se enredaram ou que os enredam, a responsabilidades, a amores,
ao que quer que seja desse mundo.

Então, é claro, nós também estamos conscientes de que inúmeros de vocês têm necessidade de prosseguir
uma série de experiências e não podem, de modo algum, viver aquilo de que falamos desde várias semanas.

E, no entanto, nós devemos dar-lhes isso, nós devemos tornar presentes, na sua alma, a eventualidade de que
tudo isso seja estritamente a Verdade, a fim de que, quando a hora chegar, quando a sua alma for confrontada
à própria aniquilação, ela possa, em um impulso deliberado, voltar-se para a própria Eternidade, para a própria

consumação e o seu retorno ao que vocês São, desde a Eternidade.
Mas, enquanto vocês mesmos não o tiverem vivido, isso lhes parece tão distante, enquanto, eu diria, está tão

aí, que é tão simples que, para vocês, isso é impossível, porque vocês têm tendência – como nós todos,
quando estamos encarnados – a buscar, fora, uma satisfação, a buscar, através de uma procura espiritual ou
de sentido, algo que vai nos dar sentido e nos fazer sair desse sentimento de Efêmero e de vulnerabilidade.

A alma é vulnerável, a pessoa é vulnerável, mas o que vocês São não o é.

***

Então, onde vocês colocam o que vocês São?
Nessa vulnerabilidade, que implica, necessariamente, no medo ou, então, na Eternidade que nada pode abalar?

E, no entanto, nada há a escalar, nada há a renunciar, a não ser a ilusão desse mundo.
A Luz vem dizer-lhes isso.

Ela vem mostrar-lhes quem vocês São, ela vem perguntar-lhes se vocês querem seguir o que vocês São ou
renunciar ao que vocês São.

E, mesmo aí, há uma Liberdade total.
Mesmo aí, há uma Graça mais do que evidente porque, o que quer que vocês decidam, o que quer que a sua

consciência deixam-nos viver, vocês irão vivê-lo, tanto em um sentido como no outro.
Simplesmente, nós temos dado, há vários meses, inúmeros elementos.

Vocês têm vivido, muitos de vocês, inúmeras Vibrações da consciência, inúmeros estados.
As Presenças que se manifestam ao seu lado são um testemunho – o mais forte e o mais evidente – de que

vocês não estão limitados ao que veem, ao que vivem sobre esse mundo.

***

O perigo seria querer provocar essas percepções que vocês têm ao seu lado para querer agir nesse mundo.
Muitos Anciões têm insistido no fato de nada fazer e de ficar tranquilo, porque é o melhor modo de não mais

manter o eixo Atração/Visão, não para demitir-se desse mundo, mas para demitir-se da ilusão.
Não mais provocar Ações/Reações, não mais manter as separações e as divisões, quaisquer que sejam.

Se vocês aceitarem isso, vocês serão instantaneamente propulsionados, se pudermos dizê-lo, ao Coração de
si mesmos, no qual não há nem corpo, nem emoção, nem pensamento, nem mesmo a mínima lembrança da

vida que vocês estão vivendo, cinco minutos antes.
É isso que é, de algum modo, não um objetivo (porque já está aí), mas, efetivamente, porque é aí que vocês

estão, em Verdade.
Tudo o que se refere a esse corpo, tudo o que se refere à vida que vocês levam, para esse Absoluto, para

essa Infinita Presença, estritamente não tem qualquer sentido, estritamente não tem qualquer interesse e, no
entanto, vocês não podem pôr fim, por si mesmo, ao que não tem interesse, ao que lhes parece, para alguns,
insípido e incompleto, porque agir contra si mesmos, na ilusão, faria apenas reforçar a ilusão e não iria liberá-

los dela.
O único modo de liberar-se dela é o Sacrifício.

Esse Sacrifício é renunciar à ilusão, é renunciar às lutas, é estabelecer-se nessa Morada da Paz Suprema, na
qual nada pode vir alterar a qualidade da Unidade do Ser.

Naquele momento, vocês são, realmente, Liberados.
Vocês tomam consciência, realmente, de que há uma pessoa, de que há uma personalidade, de que há uma

história, mas vocês sabem que isso não é verdadeiro.
Como dizia BIDI: é um cenário de teatro.



Como dizia o Comandante dos Anciões (ndr: O.M. AÏVANHOV): é um frasco ou é uma prisão.
É preciso não crer nisso (porque, estritamente, de nada serviria), mas são vocês que decidem ter medo disso,

por si mesmo, pelo seu próprio Sacrifício.

***

Todos vocês sabem que as pessoas que aceitam a própria morte, que as pessoas que, no decurso de uma
doença, vão até aí, chegam a um momento em que há uma aceitação do próprio desaparecimento.

E, naquele momento, é realizada a paz, naquele momento, para aqueles que acompanharam essa pessoa,
vocês vão aperceber-se de que a pessoa, a alma que se extrai da pessoa, deixa-se ver um corpo físico –

qualquer que seja a doença – que está totalmente em paz, totalmente descansado.
Porque a alma extraiu-se da ilusão, e porque essa alma chega, hoje, a circunstâncias específicas desse

mundo, para aceder além dos Véus do astral, além dos Véus do mental coletivo, além dos Véus causais do
confinamento desse mundo.

Tudo isso lhes é prometido, hoje, a partir do instante em que vocês cessarem de lutar, a partir do instante em
que cessarem de se bater, contra si mesmos, contra a Verdade, porque tudo isso são apenas resistências,

porque, independentemente, até mesmo, dos seus conhecimentos, independentemente das suas
experiências, a alma – e a pessoa que vocês creem ser – vai sempre querer puxar para ela a Luz, ela vai

sempre querer se olhar, para tranquilizar-se, nessa Luz.
Ora, mesmo isso deve desaparecer.

***

Um dos intervenientes, além do Círculo dos Anciões, falou-lhes da Refutação, falou-lhes de Liberar-se de tudo
o que é conhecido, de tudo o que faz o que vocês creem e o que experimentam (ndr: BIDI).

Isso não é e não são jogos de palavras, não são jogos ligados ao mental, mas é a estrita Verdade.
Mas apenas vocês é que podem dar-se conta disso.

E, a partir do instante em que vocês se derem conta disso, vocês sabem, pertinentemente, que nada mais
pode ser como antes, porque vocês estão Liberados.

E, sendo Liberados, é claro, vocês vão chocar aquelas pessoas próximas de vocês que estão em uma
diligência espiritual e que têm, talvez, outras crenças ou não estão Liberados dessas outras crenças, e não

tiveram a chance de viver o que vocês vivem.
E essa chance não é uma adversidade, é simplesmente o fato de não aceitar render as armas, de não acolher
a Graça porque, se o seu olhar não for mais o olhar dos olhos, se o seu olhar não for mais o olhar de qualquer

Visão Interior, se vocês se liberarem de todas as ações e reações desse mundo, sem fugir do mundo (ou seja,
estando plenamente presentes a si mesmos, ao que vocês São, além desse corpo), bem, a Verdade eclode à

luz do dia, e nunca mais vocês podem ser confinados no que quer que seja, ou com quem quer que seja.
Aí está a Liberdade.

Aí está a Graça.
E aí está o desenrolar da Vida sob a Graça, pela Graça, porque, como vocês sabem, e como talvez o vivam,

vocês são a Graça.

***

Então, enquanto houver, em vocês, resistências, enquanto houver, em vocês, medos, vocês não têm
necessidade de identificá-los, vocês não têm necessidade de conhecer a história deles, vocês têm justamente

que se liberar deles, não os olhando, não os admirando, mas vendo-os face a face.
E, naquele momento, pela Graça que está presente, ao lado de vocês e em vocês, vocês irão se Liberar, si

mesmos.
Vocês aceitarão essa Renúncia Final (essa Tensão para o Abandono), não unicamente à Luz, mas, também, a

tudo o que é efêmero, ou seja, mesmo ao Si.
Então, naquele momento, vocês viverão algo que não pode ser descrito.

Mesmo que muitos poetas tenham tentado pôr em palavras esse estado além de todo estado, mas isso será,
sempre, apenas uma tradução mental, mesmo as palavras podendo, por vezes, pela sua Vibração, aproximá-

los desse indizível, apenas vocês é que podem ser indizíveis, por si mesmos, em si mesmos, graças a si
mesmos.

***

Então, é claro, nossas Presenças reforçam para vocês que esse mundo não é o único mundo.
Isso lhes permite ir além de uma crença, como o Karma.

Isso lhes permite ir além de algumas experiências de Unidade que vocês têm vivido, de Alinhamento, que os
deixam viver as Vibrações as mais potentes que seja possível viver para um organismo de carbono humano.

Tudo isso vocês têm vivido.



Tudo isso vocês têm experimentado, cada um em função da sua história, cada um em função da sua pessoa,
cada um em função da sua alma e cada um em função da sua consciência.

Mas, além de cada um, há a Unidade, há o Absoluto.
E isso é bem diferente do que é vivido em uma pessoa, é bem diferente de comportamentos que vocês

poderiam nomear corretos, imparciais ou amorosos da vida, das pessoas que vocês encontram, além das
afinidades, além das crises que possam existir em qualquer vida.

Nesse instante, e unicamente nesse instante, vocês são Liberados, porque vocês sabem e vivem que, o que
quer que se torne esse corpo no instante seguinte, que ele pode desaparecer, vocês não são esse corpo.

Vocês não o renegaram, vocês não se desviaram, mas, simplesmente, descobriram-se.
E, descobrindo-se, naquele momento, nada mais pode ser similar.
É a isso que o Apelo de Maria vai convidá-los, se já não foi feito.

Alguns de vocês, pelo Manto Azul da Graça e pela Onda da Vida abandonaram o Si com mais facilidade do que
outros.

É claro, há sempre a angústia do neant, a angústia do desaparecimento, mas isso se refere apenas à alma que
é ainda presa [caça] da Atração-Visão, que é presa dos apegos, quaisquer que sejam, que é presa das regras
morais, das regras de conduta, que afastam, insidiosamente, do Amor, porque o Amor não pode ser confinado

em qualquer lei, em qualquer moral, em qualquer condicionamento, em qualquer história, porque o Amor é
Livre.

E, enquanto vocês não conceberem e não viverem esse Amor na noção de Liberdade, vocês estão, vocês
mesmos, não Liberados e no confinamento.

A isso, nós os temos conduzido, gradualmente, por suas próprias experiências, pelo conjunto da ação do
Conclave Arcangélico, pelo conjunto de Chaves Metatrônicas, pela revelação sucessiva de Novos Corpos, pelo

conjunto de tudo o que lhes foi comunicado e que vocês, talvez, viveram (ndr: ver as rubricas «mensagens a
ler» e «protocolos a praticar»).

***

Mas, hoje, vocês devem ir muito mais próximo e não muito mais longe, ou seja, renunciar a tudo isso, renunciar
a tudo o que lhes permitiu crescer ou, em todo caso, dar-lhes a impressão de crescer.

As experiências que vocês viveram não foram nem inúteis nem úteis, elas simplesmente estiveram aí para
permitir-lhes ver além do olhar, ver além das experiências e tornar-se o que vocês São, ou seja, Amor e nada

senão Amor.
Para isso, é preciso ser Transparente.

Para isso, é preciso ser Humilde.
Como dizia TERESA (ndr: TERESA DE LISIEUX): aceitar, estritamente, nada ser, sobre esse mundo, a fim de
que o orgulho espiritual não apareça, porque o orgulho espiritual é aquele que vai dizer-lhes, que vai fazê-los

duvidar, ao mesmo tempo, dar-lhes esse sentimento de progresso, esse sentimento de elevação, esse
sentimento de transformação.

Mas a transformação não é a Sublimação, como foi dito ontem, mas não é, tampouco, simplesmente uma
mudança em um mesmo mundo.

Então, é claro, a Luz que volta em seus Céus, em vocês, sobre a Terra, a Liberação da Terra e do Sol não são
palavras em vão.

Aqueles de vocês que perscrutam o que acontece, no mundo material, sabem disso.
Os outros, é claro, jamais irão querer ver isso.

Do mesmo modo que o humano jamais quer crer no fim desse corpo, enquanto ele morre, normalmente, do
mesmo modo, a alma não quer ver o que é efêmero.

E todo o princípio do impulso da alma, na Atração-Visão, é, justamente, criar, criar o que pode perdurar, através
de filhos, através de obras, através de escritos, através de pinturas.

O sentido do Belo, até mesmo, em si mesmo, faz apenas expressar o sentimento de incompletude, a perda da
Luz, a perda aparente do Amor que vocês São.

***

Todo esse eixo Atração-Visão levou-os a viver experiências.
Então, é claro, a alma, o ego, vão sempre dizer que é através de experiências que se progride.

A alma crê, e com força e determinação, que ela vai melhorar, que ela vai curar suas feridas, que, um dia, ela
será melhor.

Isso é impossível.
É uma ilusão.

Isso pode dar-lhes um sentimento, efetivamente, de Alegria.
Isso pode dar-lhes a viver sentimentos de Samadhi.

Mas isso não será Shantinilaya.



Apenas nessa Última Presença e nesse Absoluto é que podem estabelecê-los, de maneira definitiva, na
Unidade do Ser.

Como nós temos dito, todos e todas (ndr: Arcanjos, Anciões e Estrelas), vocês conseguiram, pela ancoragem
da Luz, suavizar a confrontação desse mundo com o Verdadeiro Mundo, a fim de que o encaixe, a

interpenetração dessas Dimensões e das resistências que estão presentes, ainda, na superfície desta Terra,
façam-se na suavidade.

Agora, é a vocês, individualmente, que cabe viver também, isso, na suavidade.
Nada há de afastado.

Nada há que seja impossível.
Há, simplesmente, a Unidade do Ser.

Há, simplesmente, esse Absoluto.
Aqueles que já o vivem sabem, pertinentemente, do que eu tento lhes falar.

E vocês, que não vivem isso, se não o vivem é simplesmente porque o momento ainda não chegou, mas
também porque existe, em vocês, uma série de medos de perder esse corpo, de medo de perder a sua

pessoa, de medo de perder a sua história, de medo de perder o que quer que seja que vocês têm.
E, enquanto esse medo existir, vocês não são Livres, vocês não são Amor, mesmo reivindicando o Amor.

Vocês estão em um amor velado, aquele da emoção, em um amor velado, aquele de convenções morais, em
um amor velado, que é aquele das condutas sociais.

Mas vocês nada são de tudo isso.
Se vocês aceitarem deixar isso, então, a Graça tomá-los-á.

A Onda da Vida irá levá-los à Liberdade, e os fará ver o que está além de todo olhar, simplesmente, pela
consciência que se torna não consciente, por si mesma.

***

A Verdade, há apenas uma.
Um Arcanjo falou-lhes, há anos, de verdades relativas, de Verdade Absoluta.

Há apenas uma Verdade Absoluta.
Mas há tantas verdades quanto àquelas que vocês decidem experimentar, a um dado momento ou outro.

E cada verdade relativa é profundamente diferente.
Vocês têm, efetivamente, cada um, as suas experiências, cada um, as suas feridas, mas isso cada um

exprime-se, unicamente, no que é limitado.
Vocês querem ser Ilimitados, o que vocês são, realmente?

Então, saiam de todo limite.
Não se fechem mais a si mesmos.
Saiam do medo e entrem no Amor.

Isso não é uma conduta.
Isso não é um caminho.

Não há distância entre o medo e o Amor.
Há apenas que ver de um lado ou ver do outro.

E isso basta para separar o que deve sê-lo: o efêmero, da Eternidade.

***

O período que vocês vivem durante esta semana, em que se estabelece a última sessão do Manto Azul da
Graça (ndr: quinta-feira, 19 de julho, assim como o apresentou Miguel, quando da sua intervenção de 5 de

julho), deve deixá-los viver experiências cada vez mais fortes, que devem conduzir ao fim de toda experiência,
a fim de Liberá-los.

Nós estamos aí para olhá-los Liberarem-se, nós estamos aí para testemunhar, por nossa Ressonância Vibral, o
que vocês São.

Vocês vão nos ignorar por mais muito tempo?
Vocês vão resistir por mais muito tempo?

Reflitam.
O que é que resiste em vocês?

O que é que tem medo?
Não culpem.

Não procurem alhures que não em si mesmos a causa do que quer que seja porque, eu lhes repito, tudo o que
vocês podem ver no exterior está presente em vocês.

Se vocês tiverem medo de algo é que esse algo está profundamente presente em vocês.
O que lhes acontece é apenas a realidade do que vocês projetaram no exterior.



Se lhes acontecer um sofrimento, apenas vocês é que o criaram.
Não há outro que lhes tenham infligido isso.

Não há assassino.
Não há vítima.

Há apenas jogos de papéis que devem cessar um dia.
E, se isso dever cessar, não é o efeito de um melhoramento (relacionado ao fato de purgar uma pena, ao fato
de pagar um Karma), porque tudo isso se refere apenas à pessoa e concerne apenas ao efêmero, de vida em

vida.
Mas, de vida em vida, vocês são efêmeros.

Apenas Liberando-se é que vocês são Eternidade.
Então, aceitem se ver.

Aceitem sair de todo papel, não para cessar de trabalhar ou de preencher as suas obrigações, mas,
verdadeiramente, para tomar isso pelo que é.

Deixem esse corpo realizar o que ele tem que fazer, seja no nível trabalho, mas vocês não são isso.
Mudar assim de olhar não é uma crença.

Vocês irão constatar, por si mesmos, que Shantinilaya não é um objetivo afastado, mas que, a partir do
instante em que vocês tiverem, real, concreta e efetivamente renunciado, vocês são instantaneamente

Liberados, vocês estão instantaneamente Livres.
Mas, enquanto continuarem a julgar as circunstâncias exteriores, vocês se condenam a si mesmos a manter-se

nesse jogo, nessa ação, nessa reação.
Fazer cessar a ação/reação não é uma vontade, nem um melhoramento, é conceber e viver que tudo isso é

apenas um jogo, é apenas uma máscara, para empregar uma palavra leve.
Além disso vocês são Amor e nós somos Um no Amor, a partir do instante em que toda projeção cessar, do

que quer que seja fora do Centro, fora da Verdade Absoluta.

***

Todos os elementos que estão hoje acontecendo, em vocês, todas as Presenças que se aproximam de vocês,
todas as Vibrações que percebem são destinadas a fazê-los viver o que vocês São.

Vocês não são qualquer sofrimento, não são qualquer punição, não são qualquer interação nesse mundo.
Vocês são Amor, de toda a Eternidade.

Talvez seja tempo, agora, de vivê-lo, não de aceitá-lo, não de procurá-lo, não de encontrá-lo, porque, tanto
quanto, nada há a procurar, nada há a encontrar.

Enquanto existir esse sentimento de algo a procurar ou de algo que é encontrado ou a encontrar, vocês se
afastam de si mesmos.

O que vocês São não tem mais necessidade, sobretudo agora, do que quer que seja mais senão permanecer
nessa aceitação e nesse acolhimento da Graça.

E, se isso não ocorreu, é que há, em vocês, medos.
Não procurem saber de onde vêm porque eles são comuns a toda a humanidade: é o medo da morte, é o

medo do outro, é o medo do desconhecido.
Eles são comuns a cada um de vocês, enquanto vocês não forem Liberados.

Ser Liberado é não mais ser afetado por qualquer desses medos, o que quer que aconteça a esse corpo, o
que quer que aconteça ao ser ao qual vocês mantêm mais no mundo sobre esta Terra.

Vocês nada são de tudo isso.
É preciso, realmente, desengajar-se de todas essas crenças, não, eu repito, abandonando outra coisa, no

exterior de vocês, mas, efetivamente, Abandonando, a si mesmos, ao que está aí.

***

KI-RIS-TI está chegando.
Alguns de vocês sentem o Duplo nas costas.

KI-RIS-TI está aí.
Outros começam a perceber, de maneira cada vez mais intensa, o Chacra do Coração, a sua Vibração, o seu

Fogo.
Outros, enfim, que vivem a Onda do Êxtase, sentem-na muito mais potente do que nunca.

Tudo isso se expressa por uma aproximação das nossas Dimensões, como da Luz.
«Ele virá, como um ladrão na noite»: está escrito em suas Escrituras.

É a estrita Verdade, e isso se desenrola neste momento mesmo.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, a dar-lhes, além das palavras, pela Vibração.

Se houver, em vocês, questões, unicamente em relação ao que eu acabo de exprimir, se eu puder ali levar
outra iluminação, talvez mais clara para vocês, então, eu os escuto.



***

Questão: como conciliar episódios da íntase e a vida no mundo?

Nada há que conciliar.
Enquanto você pensar, minha Irmã, que há que conciliar o que você vive e o resto do mundo, você não pode
encontrar a Paz, porque você considera que o mundo existe, porque considera que esse mundo agride você.

Não é isso que é preciso resolver.
É viver que nada do que você afirma ou crê existe.

Não há mais mundo do que você.
Quem lhe pede para fazer algo no mundo exterior?

Onde está a sua confiança no que você É?
Será que quando eu ficava no Samadhi e na íntase, eu me preocupava com esse corpo?

Será que aconteceu algo a esse corpo?
Só o medo está ainda presente.

***

Questão: a chave de tudo isso seria, portanto, Abandonar-se mais?

Não há Abandonar-se mais ou menos.
Há Abandono.

Ou não há Abandono.
Não há grau no Abandono.

Isso é uma chantagem do ego.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, aqui e em outros lugares, acolhamos, juntos, a Graça.
Acolham a Graça deste planeta que fabricou os seus corpos.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu rendo Graças pelo seu acolhimento, em vocês e ao seu lado, porque cada um de vocês é eu, como eu
mesma nada mais sou do que vocês mesmos.

Amor e Graça.
Na Graça do Amor e da Unidade do Ser.

Eu lhes digo até breve.

************
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~ O AMOR, A GRAÇA e A VIDA ~
Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes dou as minhas Bênçãos. 
Eu vou falar livremente, de acordo com o que eu vivi, quando encarnada, e tentar fazê-los viver e, além disso,

fazer ressoar, em vocês, o Amor, a Graça e a Vida.
A Vida, onde quer que ela seja, é Amor.

Não poderia existir a mínima vida sem Amor e, no entanto, na superfície desta Terra, o que é deixado se ver é
tudo, exceto o Amor, pelo menos em uma aparência.

Muitos elementos, entre Irmãos e Irmãs, entre nações, entre grupos não parecem, à primeira vista, exprimir o
amor.

E, no entanto, aqui como em outros lugares, nós somos Amor.
Então, como tentar compreender, apreender, como o que é observado não reflete e não exprime a Vida e o

Amor.
A guerra, seja qual for, entre dois seres, duas nações ou dois grupos, visa, em princípio, destruir a vida, negá-

la.
E, no entanto, isso estritamente nada muda no que nós somos: Amor.
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A vida nem começa, nem cessa na morte.
A vida está por toda a parte.

Ela está, ao mesmo tempo, na própria expressão da consciência, da não consciência e no encontro de tudo o
que é possível como interação, como troca, mesmo se a aparência for o oposto disso.

***

O ser humano na encarnação passa a sua vida procurando o Amor e o que diz respeito ao Amor, seja através
de religiões, através de um trabalho.

É muito raro encontrar um ser humano que, em algum dos setores habituais da vida sobre esta Terra, não
experimente o Amor.

E, no entanto, o que pode parecer oposto ao Amor é, na realidade, apenas a falta de Amor e, a partir daí, a
procura desse Amor, do qual todos nós estamos privados, em certa medida, ao mesmo tempo estando vivos.

Então, é claro, existem tantas variedades de Amor quanto de humanos.
Existe, aliás, e nós todos sabemos disso, quando estamos nessa carne, uma paleta infinita de amor.

Nós temos dado, há anos, outra ideia, outra concepção e outra Vibração do Amor.
Esse Amor, que é nomeado frequentemente incondicional, mas que é bem mais do que isso, que é, como eu o

dizia, a própria Vida.
Todos os comportamentos - que são manifestados pelos nossos Irmãos e nossas Irmãs, por grupos, por

nações - que aparentam ser contrários ao Amor, são apenas o reflexo do medo.
Esse medo é, ele próprio, apenas o reflexo de algumas manifestações ligadas ao vazio, à ausência, à

necessidade de proteger-se e à necessidade de não sofrer.

***

Então, como explicar que essa necessidade de não sofrer, geralmente, se expressa justamente pelo
sofrimento?

Porque existe um círculo vicioso.
Porque o amor, seja ele qual for, em todas as suas declinações, na superfície deste mundo, jamais poderá

preencher, de maneira definitiva, o que nós somos: esse Amor, essa essência de Amor e essa Vida.
Quer dizer que essa vida é ruim?

Não, nenhuma vida é ruim.
Existem, simplesmente, circunstâncias que afastam do Amor e que têm por nome:medo, avidez, falta, que
resultam, eles mesmos, de uma incompreensão, de uma forma de ruptura do Amor que nós somos e bem

além dessa passagem entre a vida e a morte sobre esse mundo.
Tudo o que o ser humano manifesta e exprime, desde as esferas aparentemente mais áridas - relativas ao

dinheiro, à organização da vida - é também a expressão dessa falta de Amor e, também, a expressão do que
foi, realmente, seccionado.

O que foi seccionado é a livre circulação do Amor, o que nós chamamos de Comunhão.
A impossibilidade, por razões diversas, de Comungar, vai induzir, por si só, um medo.

Quem não se lembra de ter, diante de si, alguém que é amado e que, no entanto, não nos compreende, não
parece responder à nossa expectativa, não comunga conosco?

Pois, é claro, o Amor jamais estará em qualquer palavra e, eu diria ainda, em um comportamento, por que o
Amor é a nossa natureza.

Ele deveria, logicamente, existir e se manifestar, independentemente de qualquer palavra, de qualquer relação,
de qualquer compreensão ou incompreensão por palavras ou comportamentos.

E, no entanto, todos nós sabemos que esse não é frequentemente o caso, porque o Amor sempre é procurado
através de uma falta, através de um medo, através de uma insuficiência.

Porque o amor, tal como nós o definimos, quando estamos encarnados, é, em geral, a expressão de uma falta,
a expressão de uma projeção, como se a essência que somos não fosse visível e nos fizesse, sem exceção,

buscar, no exterior, esse Amor.
Seja qual for a relação que se estabeleça - quer seja a mais amorosa, a mais romântica, quer seja a mais

autêntica - ela faz, em última análise, apenas refletir a insuficiência e a incompletitude, que está presente em
cada um de nós.

***

O exemplo da minha vida, e de tantas outras, mostrou que a fonte do Amor estava, antes de tudo, no Coração,
ou seja, em si mesmo.

E que apenas se podia amar se já se tivesse encontrado, tal Amor, em si.
E que o amor que projetamos é apenas o reflexo do que, justamente, nós não encontramos.



E nós falamos, então, de complementaridade, nós falamos, então, de satisfação: esse amor é sempre
condicionado e condicional, porque ele deve responder a uma expectativa, ele deve responder a uma

aspiração (encontrada no outro, em uma arte, em um grupo, em uma filiação, não importa).
Essa forma de amor sempre será condicionada, porque ela não pode ser estabelecida na Comunhão.

E a Comunhão apenas pode se estabelecer a partir do momento em que você mesmo encontrou, no seu
Coração, a natureza de quem você É.

Não através de uma história, não através de relações, mas, bem mais, com o reconhecimento do seu próprio
Coração, da nossa própria Essência.

A partir do momento em que você encontrou si mesmo, o Amor se propaga e flui de você mesmo, deixando-se
viver relações bem mais profundas e bem diferentes daquelas que se deixa viver na falta, de qualquer relação

humana ou de qualquer relação com um sujeito de paixão ou com um objeto, que não está de acordo com esse
amor vivido no coração.

A partir do momento em que um ser humano, um Irmão, uma Irmã, encontra si mesmo, ele irradia,
manifestamente, esse Amor, sem ter necessidade de procurar outro amor, e a magia faz com que, naquele

momento, o Amor flua dele, assim como flua daquele que está à sua frente e que, tampouco, não tem qualquer
falta.

O que eu quero dizer com isso é que, se a essência do Amor estivesse presente, em cada um de nós, na
encarnação, não haveria mais qualquer problema de relação, qualquer problema de guerra, de competição, de

predação ou de incompreensão.
É a falta e o medo que criam todas as desarmonias, todas as guerras.

***

Foi dito, em muitos textos: «você amará o seu próximo como a si mesmo».
E, se vocês olharem objetivamente, irão constatar que vocês apenas podem dar o que vocês encontraram em

si.
Seja qual for a roupagem que vocês derem a isso, seja qual for a expressão que vocês lhe derem, vocês

apenas podem dar o que vocês são.
Vocês não podem dar o que vocês não são, isso é impossível.

E é dessa falta, dessa incompletitude - que está presente em vocês - que decorrem todas as abordagens
amorosas, sem exceção.

A partir do momento em que vocês forem preenchidos do Amor de si mesmo, e não nessa pessoa, mas no
sentido mais autêntico, não pode existir a mínima projeção de expectativa, a mínima projeção de falta, a mínima

interrogação, pois, de algum modo, vocês substituíram a relação pela Comunhão.
E essa Comunhão não se importa, em última análise, com as faltas do outro, quer elas sejam aparentes ou
escondidas, porque o que emana de vocês, naquele momento, não pode, em caso algum, ser alterado por

uma relação, seja ela qual for (de dependência, de filiação ou, até mesmo, no amor mais equilibrado).
Enquanto vocês não encontrarem si mesmos na sua natureza do Amor, vocês apenas farão reproduzir

situações de falta que, inexoravelmente, irão se expressar por desequilíbrios, porque eles são pré-existentes
pelo próprio fato da falta.

***

Alguns dos seus provérbios, no Ocidente, dizem: «a caridade começa por si mesmo».
Como vocês podem esperar encontrar, em outro lugar que não em si mesmo, algo que os satisfaça, enquanto
não perceberem o que vocês São, e que o conjunto de todos os outros Irmãos e Irmãs, das outras situações,

já está em vocês?
É impossível encontrar uma satisfação: no máximo, ela irá de um dado momento da sua vida até o fim da sua

vida.
E vocês parecem eternos, mas sabem que esse amor jamais é eterno, porque ele se dissolve após a morte.

E aí ocorre novamente a falta, a insuficiência, o sentimento de perda, o sentimento de abandono e de ter
perdido algo de essencial.

Isso é profundamente diferente se vocês forem, vocês mesmos, a própria natureza do Amor.
Se vocês se encontrarem, jamais poderá existir, através de um desaparecimento, seja ele qual for, um

sentimento de falta.
O amor é, portanto, no sentido mais humano, o reflexo de uma falta, o reflexo de um medo, de uma

insuficiência.
Quando o Amor mais autêntico está aí, ele se basta por si mesmo.

Não é por isso que ele se fecha, bem ao contrário, é, justamente, naquele momento, que ele é liberado e pode,
efetivamente, emanar do Ser para cada Ser.
E esse Amor é chamado de incondicional.

Ele apenas faz expressar a realidade do Amor, que está além de qualquer relação, mas que se estabelece -
como vocês o vivem, talvez, agora - em diversas Comunhões que vivemos com vocês, que vocês vivem entre

si, e que passa das palavras, que passa das faltas, pois há uma completitude possível, e presente, de cada



lado.

***

O Amor é o motor da vida, ele é o agenciamento da vida, ele é, dela, ao mesmo tempo, a justificação, o
pretexto e o fundamento.

Então, o ser humano procura - frequentemente no outro, ou em outros lugares, em outras Dimensões - o Amor
que é ele mesmo.

Como vocês sabem, há uma forma de restrição ao amor: o simples fato de perder a consciência entre a vida e
a morte, e a morte e a vida, não permite encontrar uma continuidade.

Não há, aliás, continuidade de ninguém: no máximo, existe uma continuidade através do que foi denominado
Karma.

E, no entanto, todos os seres que escaparam desse corpo, por uma razão ou por outra, conscientizaram-se,
realmente, da natureza do que eles São.

Mesmo sem ir muito longe, fora desse corpo, mesmo sem ir muito longe, fora dessa Dimensão, o Amor é
onipresente.

É como se a carne, nesse mundo, fosse um amortecedor, um freio que impedisse viver a realidade do Amor,
tal como algumas experiências podem dá-las, propiciá-las.

Mesmo na carne, há sempre o sentido de buscar um complemento, e nós todos sabemos que esse
complemento - que é encontrado - dura apenas alguns instantes.

Pois, se ele durasse eternamente, não teria qualquer necessidade de reproduzir-se na carne, ele estaria
presente em todos os tempos.

***

Então, obviamente, o que é que faz com que essa humanidade, nessa carne, esteja sempre nessa falta, nesse
medo?

É, obviamente, a dificuldade para amar-se si mesmo, mas não amar-se como pessoa, amar-se
como Princípio de Vida.

Ora, esse Princípio de Vida foi justamente em algum lugar alterado, uma vez que, geralmente, nenhum ser
humano, salvo exceção, até agora, não tinha a possibilidade de viver essa natureza de Amor.

Então, obviamente, através dessa falta, dessa insuficiência, todas as relações - sejam elas quais forem - farão
apenas expressar uma idealização ou uma projeção de falta que tem necessidade de ser preenchida.

Mas todos nós temos muita dificuldade para encontrá-la no outro, qualquer que seja a relação.
Enquanto permanecermos no nível de uma relação de falta, jamais essa falta será preenchida.

Então, é claro, existem amores tão fortes que, quando vocês dão todo o seu amor, quando se projetam,
totalmente, no que vocês dão ao outro, pode parecer-lhes estarem preenchidos de algo que vem pôr fim a toda

falta.
Esse amor, seja qual for o seu aspecto, jamais poderá durar além de certo tempo, pois, efetivamente, existe

uma exaustão dessa projeção.
Ninguém pode estar permanentemente nessa projeção, sem se exaurir.

Ninguém pode estar permanentemente nessa doação de amor, sem ele próprio se exaurir.

***

E, depois, há o exemplo de pessoas que foram capazes de dar e de ser esse amor permanentemente, e,
frequentemente, o que elas disseram foi que eram alimentadas por um Amor que vinha de outro lugar, mas de

outro lugar que não o coração delas, mas, simplesmente, que o coração estava repleto de Amor, sem que
houvesse necessidade de justificação, sem que houvesse necessidade de relações, sem que houvesse

necessidade de expressar qualquer sofrimento ou qualquer falta.
Isso foi profundamente verdadeiro, para muitos místicos, em sua forma de adoração à Luz ou a um

personagem que tivesse vivido esse Amor, que o manifestaram.
Naquele momento, para aqueles seres, o Amor não tinha necessidade de ser projetado, porque ele emanava,
espontaneamente, deles mesmos, além de qualquer vontade e além, até mesmo, da noção de fazer o bem,

porque eles eram o Bem, e porque o que irradiava deles não tinha necessidade de ser justificado, de ser
mostrado ou de ser demonstrado.

Então, é claro, no estado desse mundo no qual vocês vivem e, talvez, com o que vocês tenham vivido, as
coisas são profundamente diferentes.

Porque o Amor incondicional, o Amor Vibral, de algum modo, permitiu-lhes reconectar com a natureza profunda
da Vida e, hoje, talvez, vocês vivam estados de Graça, mais ou menos intensos, mais ou menos pronunciados,

mais ou menos evidentes.

***



A partir do instante em que vocês encontram, sem ter procurado, a partir do instante em que vocês
reconhecem o que vocês São, o Amor está aí.

Não há qualquer alteração desse mundo que se mantenha.
Não há qualquer limitação desse mundo que possa impedi-los de encontrar o que vocês São, sejam quais

forem as circunstâncias, mesmo as mais penosas, de uma vida humana.
E, aliás, nós todos sabemos que é nos momentos mais difíceis, nos momentos de grande sofrimento, nos
momentos de grande perda que um ser humano é capaz, geralmente, de manifestar o que ele É, além de

qualquer artifício.
Pois, naqueles momentos, os mecanismos de projeção são aniquilados.

Pois, naquele momento, todos os sonhos - tudo o que havia sido construído por uma razão importante -
parecem devastados e destruídos.

E é, no entanto, nesses momentos, que eclode o verdadeiro Amor, aquele que não depende de qualquer
circunstância, nem exterior nem relacional.

***

Os Irmãos e as Irmãs que viveram experiências nomeadas «às portas da morte» trouxeram a lembrança desse
Amor que existe além do visível, ilustrado por um grande Ser, por um membro da família que morreu ou, ainda,

pelo que existe atrás de tudo isso, ou seja, o Sol, a Luz.
Então, é claro, a lembrança da experiência, em si mesma, mesmo a mais imponente e a mais potente, não é a

causa da mudança dessas pessoas, desses Irmãos, dessas Irmãs que viveram isso.
E, no entanto, fica nelas, além da lembrança, essa emanação de Amor tão específica, que não depende de
qualquer contexto e, sobretudo, de qualquer vazio Interior, de qualquer sofrimento, de qualquer medo, de

qualquer perda.
Isso, nós todos conhecemos ao nosso redor.

E depois há, também, seres que, por uma razão ou por outra, encontram-se a emanar esse Amor e a viver o
que são denominados Graça, Êxtase, Samadhi, que não dependem de qualquer circunstância exterior, e

simplesmente de uma circunstância Interior.
Esses Seres são então capazes, sem decidi-lo, sem querê-lo ou sem desviar-se disso, de emanar,

permanentemente, essa qualidade específica de Vida que é o Amor autêntico, incondicionado e incondicional.

***

Cada vez mais, hoje, Irmãos e Irmãs despertam para essa Verdade e vivem isso.
Isso ocorre através de uma série de marcadores.

Esses marcadores, vocês os conhecem: são os Pilares, são as Vibrações, são o que acontece no nível do que
é chamado de energia, de Vibração, de Consciência.

A própria Consciência é Amor.
E, no entanto, as guerras são sempre muito presentes, no entanto, os conflitos são sempre muito presentes.
As coisas mudam, pois, para aqueles de vocês que vivem os contatos conosco, vocês sabem, efetivamente,

que o que vocês vivem nada tem a ver com um amor condicionado ou condicionante, vivido sobre esse mundo,
mesmo no laço mais forte existente entre uma mãe e seu filho: não há comparação com o que vocês podem

viver na Comunhão.
Isso acontece e é cada vez mais frequente.

Vocês o constatam, tanto em si como ao seu redor, aliás, vocês estão aqui para isso.
É importante aceitar, antes de poder irradiar, que o único Amor possível situa-se no Interior de Si, e que, quanto

mais a pessoa que vocês creem ser se apagar (através de um choque, através de um processo), mais esse
Amor pode irradiar, pode se manifestar.

É como se a ausência de interação com a natureza do que nós somos, limitando-se (por uma razão, desta vez,
exterior), impedisse qualquer alteração do que irradia.

É nessas circunstâncias que acontecem os acessos ao Si, ao Despertar, à Realização.
É nesse nível que se realiza o Samadhi, a Paz.

***

E depois, temos falado da Morada da Paz Suprema, que é esse estado, e que vem transcender tudo o que
pode ser conhecido, em qualquer amor projetado, como em qualquer amor encontrado em si e irradiado.

É, ainda, algo mais que remete além do humano e que, no entanto, permanece, totalmente, humano.
Então, é claro, tudo isso pode parecer experiências, tudo isso pode parecer muito complexo, muito difícil,

sobretudo através das experiências da vida desse lado.
Existe, contudo, a possibilidade, hoje, de não mais ser afetado por nada desse mundo, sem, contudo, dele

desviar-se, sem, contudo, condenar esse mundo, mas, efetivamente, nele estando, seja como for.



Ninguém disse que era fácil, mas, em todo caso, muitos de vocês experimentaram ou continuam a
experimentar, ou mesmo a viver: esse Amor não condicionante, porque ele não é o reflexo de uma falta,

mas é o reflexo do que foi conhecido no Si, redescoberto no Si, e que permite, portanto, uma irradiação, além
de qualquer desejo, além de toda qualquer projetada no seu exterior.

Isso é o Amor, por que é a Vida.
E, quando a Vida é encontrada, a Graça está aí.

Sejam quais forem as palavras que vocês colocarem, é sempre esse mesmo sentimento de ser pleno e de
que nada mais pode esvaziá-los.

Essa plenitude, quer vocês a chamem de Alegria, de Samadhi, de Shantinilaya, resulta realmente disso, ou
seja, dessa plenitude, desse sentimento de ser completo, de nada mais ter que fazer senão amar.

Pois, a partir do momento em que o Amor servir a algo de lógico (uma filiação, uma relação com um filho, com
um pai, uma relação de casal), esse amor sempre será uma projeção.

Ele irá encontrar, apenas muito raramente, o equilíbrio.
Então, existem casais que passam toda a vida neles, mas isso não é o Amor Vibral, é um amor que encontrou

um equilíbrio estável, e vocês sabem, muito bem, que isso está longe de ser o mais frequente e longe de ser o
mais fácil a viver para todo mundo.

***

E depois, hoje, vocês são capazes de estabelecer Comunhões, quer seja com outros Irmãos e Irmãs,
conosco, as Estrelas, os Anciões, os Arcanjos, com o Sol e com a Terra.

Tudo isso possui diferentes nomes, tudo isso lhes foi explicado.
E quando isso ocorre em vocês, mesmo se não for permanentemente, deixa-os viver algo de diferente, no qual
a necessidade de projetar um amor, a necessidade de amar (no seu sentido mais nobre) não existe mais, por

que vocês São Amor.
Sendo Amor, vocês não têm necessidade de amar na projeção: basta simplesmente Ser, deixar a sua natureza

se manifestar.
É, aliás, através desse ato de deixar manifestar a sua natureza que acontece, mais facilmente, aquilo de que
falamos incessantemente há algum tempo, que é oAbandono: Abandono à Luz, Abandono do Si, ou seja, o

momento em que a vontade do Eu não existe mais.
E todos vocês sabem que há pessoas que procuram o Amor, permanentemente, e outros que nada

procuraram.
Mas, enquanto houver uma busca do Amor, vocês não podem Ser o Amor.

De fato, é como se a marcha ocorresse ao contrário.
A falta induz a essa procura, a procura induz a uma projeção, a procura de um ideal (eu repito, seja uma pessoa

ou uma profissão ou o que quer que seja mais) que vai nutri-los.
E o que os nutre e os preenche vêm, efetivamente, do exterior, nesse caso.

Mesmo se vocês sentirem o seu coração, por alguém, por algo, se vocês olharem, de maneira objetiva, vocês
irão ver, efetivamente, que é sempre a mesma coisa: seja qual for a expressão desse amor, seja quem for o

objeto desse amor, há, em última análise, sempre subjacente, uma falta, uma necessidade de completar, uma
necessidade de interagir, também.

***

Isso é profundamente diferente do que se vive quando a sua natureza se revela a vocês, porque, naquele
momento, a fonte do Amor é vocês mesmos.

Não há mais que se colocar a questão do Amor para dar.
Não há mais que se colocar a questão de saber se amamos ou não, pois o Amor é a sua natureza e não é mais

nem uma projeção, nem uma ocupação, nem um ideal.
Apenas esse Amor que é, se eu puder dizer, autêntico, porque ele não depende, justamente, de uma causa

exterior: ele não depende de uma relação, ele não depende de uma pessoa, não depende de ninguém.
Ele é o que vocês São.

Então, naquele momento, não há mais esforço a fazer, não há que prestar atenção em nada: vocês se
tornaram, realmente, o que vocês São, naquele momento, o Amor emana de vocês como ele É, ou seja, a sua

natureza.
E o que se vive, naquele momento, através de seres, através de situações, de ocupações não tem mais, de

modo algum, o mesmo sabor, não tem mais, de modo algum, a mesma coloração de algo a preencher, de algo
que falta.

O que vocês vivem, naquele momento, é profundamente diferente.

***

E, no entanto, apesar disso, frequentemente o ser humano tem necessidade de completar, porque o corpo é



assim feito, aqui, sobre este mundo, ele é incompleto.
Basta falar de complementaridade, de olhar a própria constituição dos corpos, para dar-se conta de que um é
feito para o outro, mesmo no nível da carne, independentemente dos sentimentos, independentemente, até

mesmo, da natureza dos sexos.
Tudo isso representa, em última análise, apenas algo que só exprime uma falta.

E, em contrapartida, no momento em que vocês descobrem ou redescobrem a natureza que vocês São, então,
naquele momento, não existe mais sentimento de incompletitude, mesmo se ainda houver relações, mesmo se

existir uma necessidade de não estar só, mas é profundamente diferente, porque a fonte do Amor é vocês
mesmos e, aí, vocês estão prontos para Comungar, consigo mesmos e com o outro e, também, para irradiar

esse Amor, sem desejá-lo, em tudo o que vocês tocam, em tudo o que vocês olham.
Aí, não pode existir qualquer falta, não pode existir qualquer traição, qualquer incerteza, e vocês apenas podem

dar, lembrem-se, o que vocês encontraram.
Vocês não podem dar o que não adquiriram, mas não «adquirir» no sentido de possuir, não «adquirir» no

sentido de guardar para si, mas, efetivamente, reconhecer a natureza da Vida, a natureza da Graça, a natureza
do Amor que é, de fato, a única natureza possível.

Naquele momento, vocês vão constatar - e o constatam, cada vez mais, nesta época específica na qual vocês
estão encarnados - que, obviamente, as regras do jogo, se pudermos dizê-lo, não se exprimem do mesmo

modo em todos os níveis.
Existem muitas coisas que são chamadas de progresso, que são chamadas de evolução que, sem falar da

realidade delas, refletem, em todo caso, a modificação do jogo amoroso, e eu entendo por jogo amoroso não
unicamente o jogo entre dois seres, mas o jogo amoroso de qualquer vida.

Enquanto o jogo amoroso for baseado no que eu chamei de medo, de sofrimento, de perda, ele não pode ser
saciado.

A partir do instante em que o jogo amoroso se expressar no momento em que vocês reconheceram o que
vocês São, pelo Fogo do Coração, pela Coroa Radiante, por inúmeras coisas que lhes foram longamente

explicadas, então, vocês irão observar que, naquele momento, as coisas mudam, pois não existe mais falta.
Existem, é claro, interrogações sobre o próprio sentido da vida, existe um questionamento que pode envolver
outros medos, quer se refiram ao trabalho, aí também, ao medo da falta, ao medo de não ter o que comer, de

não ter teto.

***

Quando o Amor emana de vocês que encontraram a sua natureza, tudo se torna diferente.
Pois as leis vão expressar o que os faz sair da ação/reação permanente, seja o que vocês denominaram

Fluidez da Unidade, sincronias, leis de Atração e de Ressonância.
Quando vocês são o Amor, o Amor vem a vocês.

E esse Amor exprime-se, não unicamente através de pessoas ou de situações agradáveis, mas tudo o que é
necessário, para vocês, então, é provido, porque é exatamente o que acontece, se vocês forem o Amor: nada
pode faltar, seja o que for que acontecer no exterior ou no Interior, tudo irá lhes aparecer e será vivido do modo

mais correto, sem falta e sem medo.
Isso quer dizer, também, e ilustra o que nós lhes dizemos: que há apenas duas coisas, o medo ou o Amor.

O medo que reflete, unicamente, a falta, a insuficiência e os diversos medos.
E o Amor, é claro, que é, não o oposto do medo, nem mesmo a outra vertente, mas que é, efetivamente, a

expressão de algo que foi encontrado.
Tendo encontrado a Vida, a Vida encontra vocês.

E as circunstâncias da sua vida vão ocorrer diferentemente.
É impossível, para aquele que vive o Amor no seu Coração (no sentido mais Vibral), que acede ao Samadhi,

poder exprimir a mínima falta, a mínima incompletitude e o mínimo medo.
É nesse sentido que nós sempre lhes dizemos: medo ou Amor, porque frequentemente vocês têm a

impressão de que os dois coexistem: um dia, há o Amor, outro dia, há o medo.
Mas, quando o Amor está aí, não pode existir o medo.

Não pode existir o sofrimento, seja ele qual for, no psiquismo ou no corpo, pois, seja o que for que ocorrer na
cabeça, no corpo, nas relações, o Amor está aí.

Em vocês, mesmo se algo terminar em uma relação, em alguma coisa, se vocês se reconheceram no Amor,
nada pode faltar.

Se algo faltar, então, isso os remete às suas próprias faltas, e ao que vocês projetaram dela, através de um
ideal, através de uma necessidade ou de uma falta.

Seja uma necessidade, uma falta, um desejo ou um ideal, estritamente nada muda no que isso é.
Enquanto o Amor permanecer, para vocês, uma investigação, ele fará apenas refletir uma falta.

Enquanto, para vocês, o Amor estiver em outro lugar que não no Aqui e Agora, mesmo através de uma busca
espiritual, vocês se afastam de si mesmos.

***



O Amor, como foi dito de diferentes modos, não tem que ser procurado, uma vez que é o que nós Somos.
De fato, é preciso simplesmente perceber o que nós Somos.

E, quando percebemos o que Somos, mais nenhuma falta pode sobrevir.
Nós estamos bem longe, eu lhes garanto, da abordagem comum, no ocidente como no oriente, da evolução de
relações entre os homens e as mulheres, entre os homens e as mulheres e a sociedade, ou, até mesmo, nas

relações supostas de serem as mais duradouras, como as relações ligadas ao sangue, ao DNA, à família.
Existe, portanto, um mal-estar: é que, enquanto o humano não estiver voltado para si mesmo, não para

procurar-se, mas, efetivamente, para manifestar o que ele É, tudo o que for manifestado no exterior será
insuficiente, deficiente.

Isso é normal.
Outros disseram: «busquem o reino dos céus, e todo o resto ser-lhes-á dado».

O reino dos céus está dentro de vocês, é então efetivamente vocês que precisam procurá-lo, não como uma
busca no exterior, em um conhecimento qualquer, em uma relação qualquer, mas, sim, encontrando a natureza

que nos anima e que nós somos.
Realizando isso, todas as contrariedades desse mundo nada irão representar porque, progressivamente e à
medida que esse reconhecimento ocorrer, o conjunto de circunstâncias da vida vão estar em harmonia com

isso.
E isso se refere, absolutamente, a todos os setores, por que o Amor é Abundância, ele jamais pode ser

privação.

***

Então, é claro, existem situações nas quais um grande sofrimento pode fazer aparecer o Amor.
Mas, justamente, o Amor aparece nesses casos de sofrimento, porque há um vazio tão intolerável que o Irmão,

a Irmã para quem isso acontece pode apenas encontrar, em si, o recurso.
E, ele, não se encontra, ele emerge, a partir do momento em que vocês não procurarem mais.

Geralmente, quando eu falo de eventos traumáticos, pode tratar-se da perda de uma pessoa próxima, de um
trabalho ou de algo que seja julgado como importante, que tem valor para aquele que o vive, e que

desapareceu.
Como diz frequentemente um interveniente, mudem de olhar, aceitem que vocês são o Amor, pois essa

aceitação, não essa crença, vai refletir-se pela plenitude (ndr: BIDI).
E nessa plenitude há espaço para todos, uma vez que essa plenitude jamais pode esgotar-se.

Ela não depende de circunstâncias exteriores, ela não depende do sentimento de gratificação que vocês
possam obter, mas depende apenas de vocês mesmos, não em um confinamento, mas em uma verdadeira

abertura, que não é mais a projeção de uma falta ou de uma insuficiência.

***

Então, naquele momento, vocês descobrem a Liberdade.
Vocês não têm mais necessidade de amar ou de não amar.

Vocês descobrem que o Amor é a sua natureza, tudo se torna profundamente diferente.
É isso, a Liberdade que conduz à Liberação.

Essa independência, essa Autonomia está em ressonância direta com a Liberdade e com o Amor.
É isso que vocês devem realizar, não procurar, não compreender, mas viver, uns e outros.

Nós lhes dizemos que a compreensão de nada serve, ela é apenas justificação para o mental, ela é apenas
cálculo, ela é apenas lógica.

O Amor não tem que ser lógico: ele É, simplesmente.
Enquanto vocês puserem a lógica à frente, isso corresponde a uma falta.

Enquanto vocês puserem uma organização à frente, isso também corresponde a uma falta, porque o Amor, em
sua espontaneidade, não tem que estar em uma lógica ou em uma razão.

Ele é o que se exprime mais naturalmente do mundo, por que, eu repito, é o que nós Somos.
Mesmo a guerra não aniquila o que nós Somos.

Mesmo a morte não pode aniquilar o que nós Somos.
E isso é justamente o que nós somos, que é o Amor.

***

Enquanto vocês projetarem no exterior (através mesmo de uma busca, seja ela qual for), vocês irão manter a
falta, vocês jamais irão preenchê-la.

E a sua vida, e tudo o que é humano, representa isso.
Enquanto o humano não for humano, enquanto ele não reencontrar a sua natureza, toda a sua vida será



submetida ao que é chamado de ação/reação, e a ação/reação mantém a perpetuação.
A ação/reação mantém o que vocês denominam livre arbítrio, que não é a Liberdade.

E, assim, de reação em reação, de busca em busca, o ser humano se afasta, cada vez mais, da sua natureza.
É essa exteriorização da consciência, através dessa busca, que cria a aparência da falta do amor, que cria as

guerras, que cria as insuficiências, as rupturas, as chantagens.
Não há alternativa senão encontrar si mesmo.

Então, é claro, a época que há para se viver, e que vocês vivem, é nessa diferença que o Amor veio a vocês,
ele veio despertá-los.

Muitos despertam, hoje, e descobrem - um pouco como acordar, pela manhã - que eles despertam de um
pesadelo no qual tudo era falso, no qual o sentido de valores é completamente redistribuído.

Mesmo isso não sendo chamado de Amor, é o Amor que está agindo.
Enquanto o Amor estiver ausente, sempre haverá competição, sempre haverá comparação, sempre haverá

falta e insuficiência, e sempre haverá o medo.

***

Quando o Amor está aí, tudo se transforma, tudo se torna diferente.
A Liberdade torna-se real.
A Autonomia torna-se real.

Não pode existir insuficiência.
E, naquele momento, o conjunto de medos que estiver presente, sejam eles quais forem, desaparece,

inteiramente, porque nada há para preservar.
Quando a natureza do Amor é reencontrada, a Vida flui sozinha.

Sejam quais forem as circunstâncias, não podem existir privações no Amor, mesmo se vocês não tiverem o
que comer, mesmo se não tiverem teto.

É a ausência de Amor que os faz buscar, ativamente, preservar-se dessas desventuras.
Mas, quando o Amor é encontrado, como dizia CRISTO: «será que o pássaro se preocupa com o que ele vai

comer amanhã?».
O Amor não se preocupa com nada.

Ele é Vida.
Ele é a Verdade e, quando vocês estão sob essa Verdade, a ação/reação desaparece, ela é substituída pela

Graça, e a Graça é atuante, ela fará tudo para que a sua vida seja a Vida.
A abordagem é profundamente diferente.

Em um caso, há projeção.
No outro caso, há Acolhimento e Doação.

É um ou outro.
Não há alternativa e vocês vão vivê-lo, se já não viverem isso, porque as circunstâncias desse mundo vão fazer

com que esse mundo reencontre-se frente ao que ele construiu, em relação às suas faltas.
Tudo o que é o progresso moderno, tudo o que foi desenvolvido e construído - tanto na matéria como na

cabeça - tinha por função apenas evitar a falta, conferir o que vocês chamam de conforto.
Conforto que vocês obtiveram no ocidente (ou, em todo caso, nos países ricos).

Mas de que vale esse conforto se houver a falta?
De que vale esse conforto se não houver reconhecimento do Amor?

Estritamente, de nada vale, porque ele os apaga, ele os entorpece, ele os anestesia, e os afasta do que vocês
São.

E isso cria uma avidez, e isso faz com que a alma vá buscar experiências que possam satisfazê-la, através do
outro, através de um filho, através de uma profissão, através de uma atividade, seja ela qual for.

***

Quanto mais o Amor crescer e quanto mais o Amor emanar e irradiar de vocês, menos isso pode preocupá-los.
E, quando vocês chegarem ao Final, vocês vão continuar o Amor, e todo o resto desaparece.

Foi o que eu manifestei, em alguns momentos, na minha vida e, no entanto, talvez vocês saibam, eu fui casada,
eu tinha muitas pessoas ao redor de mim.

Todas essas pessoas que vinham se nutrir, não de mim, mas do Amor, pois havia uma ressonância que era
criada.

É claro, nem todos tiveram a ressonância suficiente para reencontrar o que eles eram, porque as faltas e as
projeções criam, de algum modo, uma barreira que se torna cada vez mais rígida, porque ela é construída

sobre o medo e o medo se torna rígido.
Ela impede o Amor que nós Somos de se expressar.

Então, é claro, enquanto vocês olharem a falta, vocês procuram preenchê-la.



Então, é claro, enquanto vocês olharem a falta, vocês procuram preenchê-la.
Enquanto vocês olharem o objeto do seu desejo, vocês procuram possuí-lo.

Mas, se vocês fizerem cessar tudo isso, então, o Amor está aí.
Não aquele que vocês querem, não aquele que vocês esperam, mas aquele que sempre esteve aí, no meio do

seu peito.
Hoje, ele se descobre, cada vez mais facilmente, porque as circunstâncias querem isso, vocês sabem.

***

Então, eu apenas posso convidá-los a viver, não conforme os seus desejos, não conforme as suas faltas, mas
conforme o Amor e conforme a Graça, pois, na Graça, há a Vida, e a Vida jamais irá lhes faltar, o que quer que

vocês tiverem que viver.
É sempre o mental, a falta, que vai induzir ações de preservação da ilusão, através da segurança, através de

laços que vocês criam, através de invenções, através de criações.
Tudo isso, de fato, é destinado apenas a projetar o seu próprio amor e a mascarar a falta da natureza que nós

todos Somos.
Assim há, portanto, também nesse nível, uma espécie de Reversão e de inversão.

O apelo da Luz, hoje, é para fazê-los viver isso.
Então, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, não se queixem, não as rejeitem, porque a sua visão

inscreve-se, geralmente, apenas na emoção do momento ou na compreensão intelectual e lógica do que vocês
tinham e do que não têm mais.

Quando o tempo transcorrer, vocês irão constatar, por si mesmo, e todos vocês fizeram essa experiência, que
o que lhes faltou, um dia, através de uma perda e de um luto, termina sempre, sempre, por desaparecer.

E qual é o agente que o faz desaparecer?
O tempo.

Porque a falta sempre está inscrita no tempo.
O Amor não está inscrito em tempo algum.

Ele os faz escapar das consequências do tempo.
O Amor Vibral: o Amor que se doa.

Reflitam nisso, porque esses mecanismos estão trabalhando, absolutamente, para tudo.
Ora, hoje, o que acontece e o que irá acontecer, cada vez mais, é que vocês são regados na Fonte e na

Natureza do que vocês São, quer vocês nomeiem isso Supramental, Onda da Vida,
Êxtase, Samadhi, Shantinilaya e as suas múltiplas declinações, isso não tem qualquer espécie de

importância.
Tudo isso é apenas um convite para darem-se, vocês mesmos, ao que vocês São, para nada esperarem, pois,

quando nada se espera, tudo está aí, não há falta.

***

Nós somos, todos nós, o Amor, a Vida e a Graça, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Sem qualquer exceção.

Somente os filtros e os véus, as experiências do passado, os traumas, a falta, o medo, afastam-nos disso.
Então, há apenas o Amor para preencher.

Há apenas o Amor para ser o que nós Somos, de maneira infinita, além desse tempo, como de todo tempo.
Esse Amor, quando é encontrado, não pode ser limitado, não pode ser seccionado e não desaparece com a

morte.
Por que vocês encontraram o que vocês São: vocês são a Eternidade.

Antes, em momento algum vocês puderam viver isso, vocês puderam apenas supor ou imaginar.
Mas, a partir do momento em que o Amor estiver realmente aí, vocês são a Totalidade, vocês são o Todo.

***

Aí estão os elementos que eu desejava trazer-lhes e que decorrem, talvez, não do que acontece agora, mas do
que eu realmente vivi na minha encarnação passada.

Aí está o essencial porque, se vocês aceitarem olhar, objetivamente, vocês irão se aperceber de que,
realmente, essa é a única Verdade.

Ela não é relativa, ela expressa o Absoluto de todas as relações, e de tudo o que pode existir sobre este
mundo e em outros lugares.

O que difere nos outros mundos, nos mundos que nós denominamos Unificados ou Multidimensionais, é que a
expressão do Amor não é contaminada por nada, freada por nada: não há nem opacidade, nem cálculo, nem

lógica, nem razão, nem apego.
Há Liberdade total de movimento, de ressonância, de Comunhão.



Não há qualquer confinamento possível, ao passo que tudo o que foi construído sobre este mundo, há muito
tempo, obriga a separar, a confinar.

Isso é visível, até mesmo, nos modos de vida.
Isso é visível em tudo o que se deixa ver, em tudo o que se deixa experimentar neste mundo.

Olhem, claramente, e vocês irão compreender, naquele momento, vocês irão apreender que o Amor não é algo
que se tome, nem que se troque.

O Amor é Doação, por que a Vida é Doação e por que a Vida é a Graça.
Reencontrar a Graça, viver a Graça e o Êxtase é a essência da sua Natureza, ou seja, que vocês se

encontraram.
Encontrando-se, vocês encontraram o resto do mundo, vocês encontraram o Amor.

***

Eu terminei a minha intervenção.
Estabeleçamo-nos, se vocês quiserem, todos juntos, nessa Doação, nesse acolhimento, no Amor que nós
Somos, além de qualquer consideração, além de qualquer expectativa, de qualquer projeção, de qualquer

esperança, até mesmo, simplesmente nos instalando nesse tempo presente, que não depende de qualquer
tempo e que, portanto, escapa do tempo.

Assim é o Amor, assim é a Verdade.
MA ANANDA MOYI ama vocês, por que é a Natureza dela.

Vocês me amam, por que é a sua Natureza, sem cálculo e sem condição, sem suposição.
Eu os amo.
Até breve.

************
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Eu sou MA ANANDA MOYI. 
Irmãos e Irmãs em humanidade, recebam e acolham a Paz e o Amor.
Eu venho me exprimir como Estrela AL e também como organizadora do Manto Azul da Graça.

Venho falar-lhes do Presente do Amor e, através de minhas frases, espero que isso chamará, em
vocês, uma melhor clareza em relação ao que vocês desejam  viver, em relação ao que vocês
desejam estabelecer.

Nós todos sabemos que todos os nossos Irmãos e Irmãs, sobre esta Terra, buscam o Amor e que
qualquer caminhada dita espiritual tem por objeto o Amor. E mesmo toda caminhada, em meio à vida,
mesmo visando a satisfação das coisas as mais materiais, definitivamente, não é justificada senão
pelo Amor, mesmo se muitos aí se arranjam mal.

O Amor se vive, não se define. Mas, no entanto, é possível dar-lhes os elementos do que ele não
é. O verdadeiro Amor, o Amor Vibral não pode em nenhum caso vir de um passado, ou se projetar
em um futuro, porque então não é mais o Amor.

O Amor está apenas no instante presente, despojado de todo passado e de todo futuro, de
todo desejo. Então, é claro, todos, quando estamos encarnados, buscamos o Amor de diferentes
maneiras, o mais frequentemente projetando nossas próprias falhas, que seja em uma relação
amorosa, que seja para nossos antepassados, descendentes, nosso trabalho.

Em definitivo, nós não fazemos senão buscar o Amor. Mas, o mais frequente, nós não o buscamos
ali onde ele está porque o Amor não pode jamais estar na razão. O Amor não pode jamais ser
razoável ou então não é o Amor.

O Amor não se pode vivê-lo de outra forma senão no presente, na magia do instante presente. E
esse Amor Vibral não depende de nada além do que todos nós somos, além de nossas projeções,
de nossas falhas.

E posso dizer também que o Amor é um Presente porque é a mais bela das coisas que vocês podem
viver. Então eu os chamo a se definirem e a se situarem porque o Fogo Celeste, assim como
chamou MIGUEL, é Amor.
Ele vem restituí-los a vocês mesmos. Ele vem restituí-los à sua Eternidade, à sua Alteridade e a
essa Indizível Alegria que eu já tive ocasião de exprimir, numerosas vezes, entre vocês.

O Amor se autossustenta dele mesmo. Ele não depende de nenhuma circunstância, de nenhuma
satisfação de qualquer desejo que seja.
Ele nasce em vocês e ele nasce de vocês, em seu Templo, em seu Coração.O Amor é Graça. Ele
é florescência e plenitude.
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E a fonte do Amor, é claro, não pode ser senão você mesmo. Todo Amor que não nasce de você
mesmo, por você mesmo e em você mesmo, não é o Amor, mas sua falta.

Então é claro, tendo esquecido nossa própria natureza quando encarnamos,nós temos tendência
a criar um amor que se projeta através das ligações, quaisquer que sejam, através de algo que
nos agrada. Mas esse amor não é o Presente do Amor porque ele se situa na satisfação de alguma
coisa. Ele se situa em um projeto. Ele se situa no estabelecimento de um objetivo. Esse objetivo
sendo, por natureza, deslocado no tempo ou, em todo caso, na perpetuação do que é vivenciado no
instante presente, é, portanto dependente do tempo, que isso seja para um filho, uma profissão, uma
relação amorosa.

As diferentes experiências que vocês talvez puderam viver tem-lhes feito se aproximarem da
natureza do amor que não depende de nada mais do que todos nós somos. É desse Amor que eu
falo.

E esse Presente de Amor é o mais belo dos presentes que vocês possam se conceder na
condição, é claro, de não vê-lo em outra parte senão no instante presente, em outra parte
senão na Alegria e no Samadhi.

O que quer dizer, por dedução, que todo amor humano, que todo amor que vocês projetam sobre um
objeto, sobre uma ocupação, em definitivo, não é verdadeiramente o Amor.
Nós lhes exprimimos durante todos esses anos que o Amor era o Fogo do Coração, que era uma
Vibração e que era um estado não ordinário embora não extraordinário. Não ordinário porque a
maior parte de nós perde a realidade.
Portanto, o que eu quero fazê-los interrogar, é se perguntarem realmente qual é sua meta, qual é
seu objetivo, além das lembranças, além das memórias. Qual é seu motivo? O que vocês
buscam?
O que vocês esperam?

Geralmente o Amor é um ideal. Mas então esse ideal jamais atingido vai tentar ser aproximado pelos
conhecimentos, pelas práticas. O que quer que vocês façam, o que quer que vocês empreendam, se
isso não está instalado no instante presente, não pode haver Amor. Não pode haver senão desejo,
projeção e fuga. Fuga de que? Justamente desse Amor.
Porque esse Amor, que é o verdadeiro Amor, não dependerá jamais das satisfações desta vida que
nós temos experimentado. Ele não dependerá jamais de um filho, de um familiar, de uma ocupação
ou de qualquer satisfação.
O Amor não é simplesmente um prazer: ele é, lembrem-se, o que nós somos. E viver isso, uma
vez, em totalidade, não pode jamais fazer de vocês alguém que era como antes ou como na
véspera, mas um novo homem ou uma nova mulher. E o que vem é, realmente, Amor.

Muitos de vocês têm vivido experiências, que seja no Fogo do Coração, com o Manto Azul da Graça
ou com a Onda da Vida, que os tem conduzido a viver os Samadhis ou os Êxtases, ou mesmo
Santinilaya, assim como eu exprimi.
Então, o que vocês querem? Ser esse Amor ou vocês querem possuir esse Amor? Isso não
é verdadeiramente a mesma coisa. Qual é seu objetivo? Quem são vocês?

Mais do que nunca os elementos que se mobilizam, em vocês, como sobre a Terra, vão levá-los a
se colocarem e a colocar a vocês essa questão e não para aí colocar um resposta toda feita
(resultado de suas cogitações), mas sim para situá-los através de sua Vibração ou de sua
consciência.

Retenham que o Amor não poderá jamais ser amanhã e muito menos ontem. Ele só pode ser quando
vocês estão liberados, justamente, do ontem e do amanhã.
Em definitivo, nós lhes temos dito: há somente o medo ou o Amor.
Como vocês querem ser Amor se vocês estão no medo? Como vocês querem reivindicar essa
procura de Amor (que é o que todos nós somos) e deixar um medo qualquer aparecer?

O Amor não conhece o medo. O medo não conhece o Amor. Eles estão muito exatamente em
oposição porque o medo é resultado do passado. Ele é resultado de um receio do futuro. Enquanto
que o Amor não conhece nem passado, nem futuro.
Isso está bem longe, é claro, do amor tal como todos nós podemos defini-lo em nossas relações, em
nossas interações, em nossas ocupações.

O Amor não é uma satisfação. O Amor não é um objetivo. O Amor é o que nós somos,



realmente.
Então, como nós lhes dissemos, é ou o medo, ou o Amor. E, cada vez mais, isso vai lhes aparecer
como a única verdade possível.
Todo o resto, todos os conhecimentos, toda a história, todas as buscas são vãs porque nenhuma
busca poderá fazê-los descobrir o Amor.

Então, é claro, o humano, em um corpo, é muito forte em imaginar e crer que o amor vai vir do
exterior, que se vai conquistar o Amor, que ele é resultado de um conhecimento, qualquer que ele
seja. É falso.
Mais do que nunca vocês vão verificá-lo por vocês mesmos.  O Amor não pode nascer de outra
coisa senão do que vocês São e esse Amor se traduz pelo que eu chamei Shantinilaya.

É claro, as experiências do Samadhi e dos diferentes Samadhis os fazem se aproximarem disso, de
maneira mais ou menos intensa e com mais ou menos acuidade. Mas vocês não podem pretender
ser Amor e ser medo. É um ou o Outro. Vocês vão constatá-lo por vocês mesmos.
O Amor não tem necessidade de qualquer justificativa, de suas vidas, de seus objetivos ou de suas
histórias.  O Amor é independente de qualquer história, de qualquer projeção: ele nasce de vocês
mesmos e por vocês mesmos.

Dito de outra forma, há somente vocês que podem atravessar essa porta e para isso,
efetivamente, é necessário se Abandonarem, Abandonar o Si.Quais quer que sejam os
critérios morais ou sociais que vocês possam adotar em suas relações, se vocês não se
Abandonam, vocês não podem viver o Amor. Vocês projetam o Amor, mas vocês não o
vivem. Assim, os testemunhos são incontáveis. Que seja, como eu disse, pela Onda da Vida ou
Pelo Canal Mariano ou pelo Fogo do Coração, tudo isso são convites para ser Amor.

O Amor não é ser gentil com as pessoas que os rodeiam. O Amor não é estabelecer relações
que vocês possam qualificar de justas, pois elas podem ser muito injustas, exatamente, para
aqueles que estão diante de vocês.

E o Amor, ele será sempre justo e ele não depende de nenhuma de suas concepções, de
suas ideias, de seus pensamentos. É um estado: essa Infinita Presença, essa Última Presença,
esse Samadhi e essa Paz extraordinária que eu demonstrei em minha vida porque eu era Amor.
Então é claro, aqueles que não o vivem podem qualificar isso de heresia, de estupidez e, de seu
ponto de vista, eles terão razão porque de fato vocês não podem julgar pela medida do que vocês
vivem e somente disso. Portanto, se vocês não vivem o Amor, se vocês estão instalados no
medo, vocês vão chamar isso de uma ilusão, algo que é inacessível, algo que não lhes
concerne.

As circunstâncias deste mundo, como vocês o sabem e o vivem, são particulares. Vocês chegam
ao fim de um ciclo. No Oriente, nós chamamos isso a Kali Yuga que vai ser substituída pela Satia
Yuga, uma outra dimensão que não tem nada a ver com o medo, que não tem nada a ver com algo a
buscar.  Porque a Satia Yuga é a Idade do Ouro. Ela é multidimensional. É o retorno à Unidade, à
Plenitude, que não depende, exatamente, de nenhuma circunstância, de nenhuma privação e,
sobretudo de nenhum medo.

Então, não julguem, quaisquer que sejam os elementos que tenha a viver esta Terra, a
mesma coisa pode ou gerar o medo, ou estabelecê-los no Amor. Porque, como isso foi dito, o
que se passa fora se passa dentro e não há fora, não há dentro, para o Amor. Ele está aí, ou ele
não está aí. E isso não é uma punição. Não há distância senão aquela que vocês podem colocar
entre vocês e a Verdade.

As circunstâncias deste mundo, pelo fato da liberação da Terra e do Sol, os Liberam também. Mas
ser Liberado, é antes de tudo, ser liberado dos medos e do medo, das ilusões, do conjunto dos
apegos, porque o Amor é Livre e Liberdade. Vocês não podem estar apegados ao que quer que seja
e ser Amor.
Para vocês saberem. Para vocês verem. Não com o olho do intelecto, mas profundamente:
com o olho do Coração.

Qual é seu objetivo? Não amanhã, mas aí, agora, imediatamente.
Vocês se consideram ser a consequência de seu passado, de seus traumatismos, de suas feridas?
Vocês estão submetidos a isso?
Aí, no instante presente, há somente o Amor.
Reflitam sobre isso. Não simplesmente com sua cabeça, mas aí, em seu Coração.



O que é que se opõe, agora, a ser esse Amor senão suas próprias viagens no passado ou no
futuro?
Se vocês se abstraem do que vocês creem, se vocês se abstraem de sua pessoa, então o Amor
está aí, mais do que nunca. Através de nossos contatos, nós lhes oferecemos isso. E vocês
oferecem isso.

Porque nossas Comunhões não são simplesmente experiências sensacionais ou extraordinárias,
mas bem mais, a possibilidade de abandonar toda ilusão, todo sofrimento e todo medo. Então é
claro, a pessoa que vocês são vai lhes dizer: “mas, há obrigações, há experiências que têm sido
vivenciadas ou que são para viver, há medos”. Vocês são isso? Cabe a vocês verem. Mas vocês
não podem ser o medo e o Amor.

O tempo das experiências está concluído. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de provar as
Vibrações, a Luz Vibral, o Fogo do Coração, o despertar das Coroas, a Onda da Vida, o Manto Azul
da Graça. Mas lhes é necessário agora se posicionarem e isso, de maneira irremediável, definitiva
e total. Esse é o Apelo da Luz. Ele não vem obrigá-los ao que quer que seja.

Esse Apelo, que precede o Apelo de Maria, vem apenas lhes pedir para vocês iluminarem
vocês mesmos. Além de qualquer comunicação com seus Irmãos e suas Irmãs, além de qualquer
de suas relações.

Lembrem-se: nós repetimos muito frequentemente que vocês São Amor.
Então o que é que pode se opor para viver o que eu vivenciei em minha última encarnação?  O
medo.  Não há outro elemento. O medo da perda. O medo do desconhecido. O medo de viver
sofrimentos. Não há nada mais do que isso. Mas esses medos não estão inscritos no instante
presente. Eles apenas traduzem o que vocês nomeiam memórias ou projeções que não podem vir
senão da personalidade e não do que vocês São.

Então é claro, enquanto vocês não tiverem vivenciado, isso parece inapreensível, totalmente longe
de suas vidas em encarnação. E o mental encontrará sempre desculpas para dizer que vocês não
são dignos, que há muitas feridas, muitos pesos, muitos medos, muitas interferências. Mas são
falsas desculpas.

O Apelo da Luz, o Apelo de nossas Presenças, vai se tornar tão intenso e tão denso que
vocês não poderão mais fingir nos ignorar ou fingir nos buscar enquanto nós já estamos em
vocês.
Mais do que nunca a vida, aqui mesmo, sobre a Terra, vai lhes pedir para se declararem; medo ou
Amor. Paz ou apreensão. Shantinilaya ou a raiva.
Shantinilaya ou a dúvida. Shantinilaya ou fugir não sei para onde.
Todas as circunstâncias de suas vidas, quaisquer que elas sejam, são destinadas somente
a colocá-los face a isso.

Eu os lembro que o conjunto da humanidade, de nossos Irmãos e de nossas Irmãs quer eles o
queiram ou não, serão Liberados, mas as circunstâncias dessa liberação serão profundamente
diferentes e nós contamos com vocês enquanto Libertadores da Terra.

Não procurem compreender porque há medo. Não procurem saber de onde vêm esses medos.  Eles
fazem parte da encarnação, para cada Irmão, cada Irmã. Nós todos temos sido os mesmos, desde
séculos, desde milênios, atados, justamente, pela privação do Amor.

Hoje, o Amor está aí. Portanto, cumpre somente a vocês não mais manterem, justamente a vocês
mesmos, não mais acreditarem no que quer que seja, não mais buscarem o que quer que seja, mas
de Serem esse Amor.  Não pela vontade, não por uma compreensão, mas simplesmente saindo de
todo passado e de todo futuro.
É claro, as circunstâncias deste mundo, nós não lhes escondemos, vão tornar-se muito particulares
e nós sabemos todos também que é nos momentos às vezes os mais difíceis, que as resistências
caem, que tudo o que nós mantínhamos, e que nos tinham, e que desaparecem, nos tornam Livres.

O Amor é Liberdade e não confinamento em um contexto. A Liberdade do Amor é o presente
do Amor. Ele está aí. As Portas foram abertas. A Terra foi Liberada. O Sol foi Liberado.
Nós estamos cada vez mais próximos de vocês e nós estamos aí, justamente, para
testemunhar o Amor, como vocês São o testemunho do Amor.



Tudo está em vocês, porque o mundo está em vocês, porque o criado está em vocês, porque eu
estou em vocês. Mas para isso é necessário cessar de acreditar ser simplesmente essa vida, é
necessário cessar de acreditar que vocês vão poder se alimentar de Amor mantendo simplesmente
essa vida, mesmo no contexto de uma vida que vocês poderiam chamar bem preenchida em
qualquer área que seja. O Amor não tem o que fazer de tudo isso.

O Amor preenche Tudo, na condição de esvaziar todo o resto, tudo o que é medo, tudo o que é o
programa de vida de encarnação. Vocês todos sabem que vocês não são o que nasceu e o que
morrerá um dia. Enquanto vocês acreditam que vocês devem capturar o Amor, vocês não são o
Amor.

O Amor não se captura, ele é Livre e sejam vocês mesmos Livres.
É claro, não há nem responsabilidade, nem culpabilidade, mesmo do que lhes foi exposto por alguns
Anciãos, referente a essa Kali Yuga e esse confinamento.  Mas, hoje, é necessário ousar, como
disse o Comandante (ndr: O.M. Aivanhov), sair da prisão e não se sai da prisão de outra forma a
não ser vendo a prisão.

O Apelo da Luz, o Fogo Celeste, O Apelo de MARIA, a Liberação da Terra e a Ascensão da Terra,
não são nada além da tomada de Consciência da Liberdade, da Natureza Essencial do que É A
Vida, quer dizer Amor e Luz.

Mas não o Amor e a Luz que vocês desejariam (através de um conhecimento ou uma prática), mas o
Amor e a Luz que fluem naturalmente, sem nada buscar.

Shantinilaya está aí e em nenhuma outra parte. Shantinilaya não pode resultar de nenhuma busca e
de nenhuma tomada de posse do que quer que seja. Isso, a Luz vem lembrá-los. O Fogo vem
lembrá-los. Os Cavaleiros estão no trabalho em vocês, antes de qualquer coisa, uma vez que o
próprio mundo está em vocês.

Do medo, resulta o julgamento. Do medo, resulta a condenação de vocês mesmos. Se vocês
querem ser Livres, se vocês querem ser Amor, então deixem o resto Livre. Não há
compromisso ou obrigação que manter em relação a esses mecanismos da Consciência.
São somente falsos pretextos e crenças.

Enquanto vocês acreditam que são tributários de qualquer circunstância que seja, vocês não estão
Livres e vocês estão no medo, mesmo se vocês não querem admiti-lo. Então, torna-se cada vez
mais manifesto, e muitas vezes durante seus dias, há momentos em que o medo está aí e
momentos em que não há mais medo.

Nesses momentos de Paz, em que o corpo não existe mais, em que o mental não está mais
presente, a Verdadeira Liberdade está aí. É necessário abandonar o Si, abandonar-se à Luz,
abandonar todos os medos. Enquanto vocês consideram que existe um medo, é que vocês o
mantêm, mesmo se vocês fazem de tudo para se livrarem. Mas não se livra dos medos, encontra-se
simplesmente o que se É, quer dizer o Amor.

E o Amor deve resultar da Transparência a vocês mesmos  na Humildade, na Simplicidade a
mais total. Enquanto vocês têm a vontade de manter alguma coisa ou alguém, essa alguma
coisa ou esse alguém os segurará, um dia ou outro.

Ser Amor, é viver essa Paz SupremaSer Amor, é viver essa Paz Suprema, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês
digam. Não esqueçam que este mundo é um sonho, uma projeção da Consciência no exterior dela
mesma e que nós todos temos (mesmo se nós somos Um), sobre este mundo, um sonho diferente,
uma maneira de ver diferente e vocês não encontrarão jamais um acordo  durável entre dois seres
em uma família, porque os sonhos são diferentes.

Mas o que sustenta o sonho é o Amor e o Amor não é um sonho.
Portanto olhem seus medos, admitam-nos, mas vocês não São isso. É isso que vem lhes dizer, com
insistência, o Fogo do Céu, nossos contatos e nossas Comunhões. Nós estamos aí porque nós
somos a prova viva do Amor, que vocês também São.
Portanto, mais do que nunca, o que quer que vocês façam nessa vida habitual e ordinária, façam
com Amor, não no sentido de algo para fazer o bem ou para respeitar, mas bem mais porque o Amor
é sua Natureza e nossa Natureza de todos, sem nenhuma exceção.
E lembrem-se que esse Amor é o mesmo, mesmo para aquele cujo medo leva aE lembrem-se que esse Amor é o mesmo, mesmo para aquele cujo medo leva a
circunstâncias opostas ao Amor.circunstâncias opostas ao Amor. É justamente a ignorância de sua própria Natureza que
conduz a isso. E mesmo a ação mais terrível de um ser humano, não é, em definitivo, senão a falta



conduz a isso. E mesmo a ação mais terrível de um ser humano, não é, em definitivo, senão a falta
de conhecimento do presente do Amor. Isso vai bem além do perdão, e ainda mais além de qualquer
julgamento: é ver além da aparência, ver além da forma, ver além da história. É colocar a si mesmo
na Transparência, porque sendo Transparente, não interferindo com o passado, com o futuro, com a
pessoa que vocês desempenham sobre esta Terra, o Amor está aí.

É tudo isso que se desenrola agora e que vai se desenrolar de maneira cada vez mais palpável para
vocês. Vocês não podem manter um apego e ser Amor.
Vocês não podem manter uma ilusão e estar em Shantinilaya. Vocês não podem mentir a vocês
mesmos nem mentir a ninguém. Aí está a Ressurreição, aí está essa Transubstanciação, ela
não está em outro lugar.
O Amor não se pode apropriar nem prender, uma vez que é justamente o inverso: uma dádiva e uma
restituição. Dádiva de si a si mesmo, além da pessoa e do Si, Transparência total. Nada a guardar
para si e em si, nada prender e nada projetar.

A Inteligência da Luz, da qual nós temos falado, tornar-se-á sua evidência a partir do instante em
que sua inteligência humana não interferir mais. Não há nenhuma obrigação, não há nenhuma
justificativa que faça face ao presente do Amor, mas ainda uma vez, é vocês que decidem. Ninguém
pode fazê-lo em seu lugar.

O que vem é o justo retorno da natureza das coisas, da natureza dos mundos, da natureza da Vida,
da criação e do incriado. Nada além. Nenhuma ilusão poderá prender, nenhum efêmero poderá se
manter, no presente do Amor. É a única questão que fica para se colocar. Não é mais uma escolha,
mas um posicionamento: vocês São Amor, vocês realizam o que vocês São, ou vocês persistem no
medo e nos apegos. Vocês persistem na satisfação dos desejos, de seus objetivos, ou então vocês
São Amor.
E se vocês são o que vocês São, realmente, vocês constatarão, muito facilmente, que a
Inteligência da Luz e do Amor não os impede de forma alguma de continuar a viver, até o momento
em que a Luz e o Fogo Celeste farão sua obra, que os reconduzirá à Verdadeira Vida, aquela
que não é efêmera, aquela que não depende de nenhuma causa, de nenhuma interrogação, de
nenhuma história.
De maneira cada vez mais acentuada, seus dias e suas noites vão se preencher, preencher-se de
contatos, preencher-se de Alegria, tão mais facilmente quanto vocês olham os medos que se
distanciam, os apegos que desaparecem.

Vocês estão em um sonho coletivo e cada um tem seu sonho.
Mas o sonho coletivo, como vocês o sabem, está ligado a um confinamento em que tudo foi
pensado, regido em seu lugar e onde a palavra mestre é ausência de Liberdade.
Porque definitivamente, vocês são Livres, sem Amor?
A única Liberdade é o Amor. A única Liberdade é Shantinilaya. Não há outra.

O que quer que vocês realizem,  com felicidade,  vocês não estão Livres. O que quer que vocês
tornem perfeito,  vocês não estão Livres.  Só o Amor dá a Liberdade, porque a Liberdade é Dádiva
do Amor.
Então, bem além de minhas palavras, bem além de suas interrogações, de seus questionamentos,
eu lhes direi: ocupem-se do essencial, quer dizer do que vocês São. Todo o resto decorrerá.

Não haverá mais espaço e lugar para o medo. Não haverá mais espaço e lugar para a menor
interrogação.
A satisfação será permanente em meio à Infinita Presença e o Absoluto. Vocês viverão que vocês
não São nem esse corpo, nem essa carne, nem essa pessoa, não os rejeitando, mas sim os
aceitando totalmente.

Aí está a Ascensão, aí está o Fogo do Coração e o que ele vem realizar, com sua
concordância. E isso é Alegria.
Ao contrário, a resistência à sua própria Natureza, a negação do Amor, através da manutenção de
um poder, os remete ao medo.
A Autonomia, a Liberdade são o Amor, não é pelas circunstâncias de vida agradáveis ou
desagradáveis. Não é ter a certeza de prever o que vai se passar amanhã, de ter o que comer, de
ter um teto, porque tudo isso não dura. Mais do que nunca as circunstâncias inabituais desta Terra
vão conduzi-los a vivê-lo.

Enquanto vocês quiserem prever o medo está presente. Enquanto vocês quiserem antecipar, o
medo está presente.
O Amor é Dádiva e Abandono. Vocês não podem viver o Amor enquanto existe uma outra coisa
além do Amor. Mas o Amor lhes permite viver tudo.



É esse o Apelo da Luz, o Apelo de Maria, o Apelo do Manto Azul da Graça e da Onda da Vida,
que os conduz, talvez, para alguns, a viver  estados de êxtase indizíveis. É a única escolha
que é, eu os lembro, um posicionamento. Todo o resto é somente acessório e fútil, mesmo que esse
acessório e essa futilidade devem também chegar seu fim. Mas cabe a vocês definirem a prioridade
e o que é importante e essencial para vocês.

O Fogo Celeste, logo que aparecer em seus Céus, será muito tarde para se colocar esse gênero de
questão, esse gênero de interrogação. É agora que isso deve se realizar porque, como vocês o
sabem, enquanto Ancoradores e Semeadores de Luz ou então enquanto Libertadores, pela Onda da
Vida que vocês vivem, tudo isso se desenrolará agora para vocês.

O medo é resistência, é ilusão, porque está inscrito em meio ao efêmero, desse corpo e dessa vida.
O Amor é a Verdadeira Vida, além desta vida. O Amor não é uma sequência lógica de encarnações,
ele é o que vocês São quando vocês são Livres.

O Amor é a Liberdade.
Então para lhes dizer: Vocês são Livres? Vocês são Autônomos? Vocês Amam?Então para lhes dizer: Vocês são Livres? Vocês são Autônomos? Vocês Amam?
Enquanto vocês não veem em cada outro (que seja seu filho ou o pior dos assassinos), a mesma
coisa, não há Amor, há separação e há medo.
É um desafio porque, é claro, para muitos Irmãos e Irmãs encarnados, ter vivenciado algumas
experiências pôde conduzir a um confinamento espiritual, como se vocês quisessem esconder sua
Luz no interior de vocês.
Hoje, é tempo de abrir tudo isso, é tempo de não mais se apropriar, é tempo de tudo dar.

Quando o Fogo Celeste estiver aí, vocês não poderão mais realizar isso, será muito tarde, mesmo
que vocês estejam todos Liberados.
Eu lhes falei, há algum tempo, da alma, da atração da alma para a matéria ou para o Espírito. Eu
lhes falei de Shantinilaya. Eu lhes falei de meu caminho que não é um caminho.

Lembrem-se de que não há caminho para o Amor, não há distância, cabe a vocês saber se vocês
querem estar em coincidência, em adequação com o que vocês São, na Eternidade e não mais ser
o que vocês creem ser no efêmero.
Então, seja alguns Anciãos ou aquele que intervém mais recentemente, sejam outras Estrelas, nós
todos lhes temos trazido, cada um de nós, segundo nossa vivência, aproximações talvez diferentes,
mas que levam sempre ao mesmo ponto, quer dizer ao Amor.
Vocês tiveram, como foi dito, o conjunto dos elementos, para viver, para Vibrar ou talvez para
compreender, mas lhes é necessário ir, hoje, além de tudo isso, além da compreensão, além da
experiência. É necessário se instalarem no que vocês São. É claro, para muitos isso pode
representar uma espécie de  luto.

A Ressurreição, eu os lembro, passa pela Crucificação, a perda e o Abandono de todas as ilusões,
de todos os sofrimentos, de todos os medos, das histórias.
O Amor é Livre, ele não pode estar acorrentado ao que quer que seja ou a quem quer que seja. E,
para isso, é necessário Amar o conjunto, não fazer diferença ou colocar distância entre seu próprio
filho e o pior dos assassinos. O que não é uma concepção, nem uma maneira de ver, porque o amor
é o mesmo, realmente.
Somente a moral, o medo, sua história pessoal, pode conduzi-los a crer no inverso ou a
experimentar o inverso.

Então, como CRISTO disse: “Amem-se Uns aos Outros, como eu os Amei”, quer dizer na
Liberdade, na Autonomia, no Respeito, além de qualquer noção social, moral ou religiosa. É
necessário se liberarem de todos os pesos e de todos os grilhões, não os abandonando, mas os
Transcendendo. E para isso, é necessário estar plenamente no instante presente. É necessário não
depender de nenhuma circunstância, de nenhuma ligação, de nenhuma condição e isso vai se tornar
cada vez mais fácil, a partir do instante em que vocês o aceitem.

Assim é o presente do Amor, porque o Fogo Celeste, como disse o Arcanjo MIGUEL É  Amor
e nada mais.
Somente o olhar efêmero pode aí ver, justamente, a destruição do efêmero.
Mas segundo aí onde vocês estão localizados, segundo seu olhar, segundo (como diria BIDI) seu
ponto de vista, o mesmo acontecimento não será vivenciado da mesma maneira, mesmo se a
conclusão é a mesma.

Ser Transparente, é Ser Amor, é não mais querer nada além do que ser isso, mesmo se todo o resto



pode se conduzir ao seu fim. Não é o mesmo ponto de vista, ainda uma vez.

Lembrem-se que, nos tempo que vêm, o que quer que seus olhos lhes deem a ver, mesmo o mais
terrível, o que quer que seu mental lhes dê a pensar, mesmo o mais terrível, tudo isso não são
senão ilusões. Mas se vocês permanecem em uma ilusão, é claro que vocês a sofrerão e o medo
estará ali. Mas se seu olhar é outro, se vocês tornam-se Transparentes, então vocês viverão a Paz
e o Amor.

Eis o que eu tinha a lhes dar enquanto estrela AL. Eu deixarei lugar, para seu Alinhamento, com
o arcanjo MIGUEL que estará de volta com vocês em acompanhamento.
Não se esqueçam que o Amor é Liberdade, não a liberdade que vocês planejam em relação às suas
obrigações, mas e Liberdade que confere a Paz Suprema.
Permitam-me Comungar ao seu lado. Será a minha maneira de manifestar o Amor e a Graça em
vocês.
Vivamos isso, se vocês o quiserem.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu os amo.
Até breve
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Eu sou MA ANANDA MOYI, assistida e acompanhada por MARIA e GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI).
Irmãos e Irmãs, antes de eu expressar as palavras, instalemo-nos, juntos, no Manto Azul da Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Onda da Vida e a Fonte de Cristal nos reguem e nos alimentem, durante a nossa Presença conjunta,
durante as palavras que eu vou dizer e as palavras que, talvez, vocês irão dizer.

Eu vou tentar exprimir (assistida pela sua Presença, pelas nossas Irmãs Estrelas, assistida pelo Manto Azul da
Graça, pela Onda da Vida), um pouco mais, sobre o Ser e o Absoluto ou o Ser no Absoluto.

O Absoluto (que a mínima palavra seria, de algum modo, uma traição do que isso É) foi qualificado de Não Ser,
de Não Presença e de Não consciência ou A-consciência.

O Absoluto não pode ser qualificado porque qualquer qualificativo seria já uma saída dele.
O Absoluto é Amor e Luz, além de todo qualificativo, de toda pessoa, de toda identidade, de todo sentido, de

toda Presença e de toda Ausência.
O Absoluto se traduz, na consciência, pela Morada da Paz Suprema, por este êxtase até o seu máximo.

E esse máximo é sem fim e sem limite.
Ser no Absoluto, além de todo Ser, é desaparecer, apagar-se de todo parecer, de todo sentido, e de toda

lógica, de toda observação.
É não mais ser, aqui e ali, e, no entanto, também, por toda parte, aqui e ali.

Cada uma das minhas frases é apoiada e transportada pela Onda da Vida, no Manto Azul da Graça.

Ser no Absoluto é sair do Ser.
É sair de todo sentido de qualquer existência.

É deixar todo fardo e todo peso.
Ser no Absoluto faz descobrir que não há seres separados, nem divididos.

É ser o Amor, além de tudo que pode ser uma representação.
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É estar por toda parte e ser de toda parte, e de nenhuma parte, ao mesmo tempo.
É o instante em que a consciência nada experimenta.

Onde não há mais sinais, mais percepções e mais sentido.

***

Quando a pessoa desaparece, o seu último pensamento é: “é o nada, o vazio”.
É a última palavra da pessoa.

Essa última palavra da consciência da pessoa desaparece, e a própria ideia do nada desaparece porque tudo é
pleno, tão pleno, tão vasto que nenhum limite pode ser pensado ou percebido.

Ser no Absoluto dá uma liberdade que nada do que é vivenciado na carne pode sequer imaginar, nem mesmo
considerar.

Ser no Absoluto é uma beatitude que não tem palavra para exprimi-la.
Ser no Absoluto é a Verdade fazendo-os descobrir que essa é a única.

Ser no Absoluto dissolve instantaneamente as compartimentagens e todas as ilusões.
Tudo é preenchido de Amor.

Tudo é apenas Amor.
Nada mais pode ser senão o Amor.

Nada mais pode ser senão a Doação Total.

***

Uma Paz, sem início, sem fim.
Uma Paz, ela também, Absoluta, que mesmo a palavra é muito pouco vigorosa para transcrever este estado,

além da consciência e além do estado, qualquer que seja.
Ser no Absoluto é redescobrir o que nós somos, individual e coletivamente, sobre este mundo como em

qualquer mundo, sobre este Sol como em qualquer Sol, nesta galáxia como em qualquer galáxia, como em
qualquer Dimensão.

Ser Absoluto é a Dissolução de toda afiliação, o desaparecimento de toda forma, o desaparecimento de tudo o
que pode persistir.

É estar em Comunhão permanente, como as minhas Irmãs Estrelas e eu mesma imprimimos isso em vocês,
muito além das minhas palavras.

***

Ser no Absoluto é a Água e o Fogo trabalhando, na sua pureza original.
É desfrutar do Amor, como o Amor desfruta de vocês, porque não há mais vocês, não há mais eu, não há mais

o outro.
Há apenas Isso.

Isso de onde Tudo sai, subtendendo Tudo, exprimindo Tudo.
É Ser no Absoluto que se doa si mesmo, onde o Amor é Doação, onde a Doação é Amor, e nada mais

subtende senão o Amor.
É o abrasamento e o crepitar do Coração.

Não somente o coração do Coração, mas o conjunto deste corpo que se abrasa no Fogo Celeste, aí onde não
há nada a ver, não há nada a perceber, porque nada há a separar e nada a distinguir.

É o Abrasamento da Alegria e da Paz que se renovam permanentemente.
É aí onde tudo é esquecido: corpo, alma, espírito.

É aí onde reside o Eterno Amor, que não está nem aí, nem em outros lugares, mas por toda parte.
Abandonando-se, cada vez mais, o Amor parece crescer, cada vez mais, mas, na realidade, ele não pode

crescer já que ele é imutável, em nossa Comunhão presente, muito além dessas poucas palavras, pela nossa
Presença Una, aí onde todo sentido se dissolve, aí onde nenhuma identidade pode se manter, no abrasamento

e no crepitar da própria Consciência, consumindo-se na Alegria e na Paz.

***

Ser no Absoluto dissolve tudo o que não é Amor.
E, além desta Dissolução, é perceber que mesmo o sonho, mesmo a Maya, não poderia existir sem ser



sustentado pelo Amor, mesmo sufocado.
As minhas palavras são muito tênues porque eu estou mais próxima do seu Coração, no seu Coração, e

acontece outra coisa senão o Amor.

***

As minhas palavras são espaçadas para deixar lugar à Plenitude, Shantinilaya.
As minhas palavras são espaçadas porque não há mais lugar para as palavras.

É a isso que os convida o Amor.
Assim se revela a Verdade.

Nesse Silêncio pleno, onde nós nos situamos, Ligadas e Liberadas, pelo Coração e pelo Canal do Éter e
Mariano, onde o indizível se revela, um dia que nunca mais pode se apagar.

Eu permanecerei no Amor, com vocês, para o Alinhamento, assim como sobre o conjunto desta Terra, com as
minhas duas Irmãs Estrelas.

***

Se lhes for aprazível retomar as palavras, se existir, em vocês, questões e palavras, então eu os escuto e
permaneço mesmo assim na mesma Comunhão, de Ser no Absoluto, porque, neste espaço do nosso

Encontro, a carne já não é obstáculo, assim como a pessoa, ela tampouco, pode sê-lo, e porque a Graça está
aí.

Então, se palavras houver, eu lhes peço, Irmãs e Irmãos, digam-nas.

***

Pergunta: a Comunhão permite ser Absoluto?

A Comunhão dá-lhes a viver a Última Presença.
O Absoluto está aí (emprestando uma imagem), um pouco atrás, um pouco na frente, um pouco sobre.

A Última Presença ou Infinita Presença cria circunstâncias favoráveis para tudo soltar e nada reter.
A Comunhão, assim como a Deslocalização, ou qualquer outro elemento que lhes foi comunicado e que vocês

vivem, cria as condições propícias ao Abandono do Si, criando as circunstâncias iniciais onde a Doação, o
Abandono e o esquecimento do Si podem ocorrer.

***

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Neste estado, dizer: “eu os Amo” é supérfluo porque isso É.

Eu permaneço, em vocês e com vocês, se vocês o desejarem.
De qualquer forma, eu irei acompanhar o Alinhamento.

Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãs e Irmãos da humanidade, presentes sobre esta Terra, eu me dirijo a vocês, ao mesmo tempo, como
Estrela AL, como portadora do Fogo e como Iniciadora do Manto Azul da Graça.

Eu lhes peço, efetivamente, para desejarem acolher o meu Amor (que é seu), e permitam-me estar ao seu
lado.

Eu venho, de algum modo, completar o que lhes foi comunicado por IRMÃO K, quando de uma das suas
últimas intervenções, referente a esse questionamento essencial, que deve ser o seu, doravante, que

é: «Quem são vocês?».
Então, como sempre, eu vou falar o mais simples possível, não do que vocês são (porque vocês, sozinhos,

podem descobrir e sê-lo), mas, bem mais, para chamar sua Atenção sobre o que vocês não são.

***

Como lhes foi explicado (e, talvez, como vocês tenham vivido), além do personagem que vocês representam
sobre esta Terra, além mesmo da sua história sobre esta Terra, das suas encarnações, das suas

reencarnações, existe algo que vocês São, bem além de suas vidas, bem além do que acontece quando vocês
falecem e quando vocês voltam, em seguida.
Vocês São, antes de tudo, esse Absoluto.

Vocês São, antes de tudo, uma Consciência, livre para experimentar, para viajar.
Uma Consciência Criadora dela mesma.

E vocês São, antes de tudo, Luz e Amor.
Então, é claro, dizer-lhes isso não basta, mas já permite, se vocês quiserem, definir que vocês nada são do

que pode estar absolutamente evidente.
Vocês nada são do que pode aparecer e desaparecer nesse mundo.

Vocês são bem maiores do que isto, bem mais vastos do que em seus sonhos os mais loucos.
Mas isso é preciso vivê-lo, aqui, encarnado, puxar para a consciência (puxar em uma forma de memória, que

não é uma) a sua Eternidade.
Despertar, Revelar-se e, sobretudo, Liberar-se das armadilhas do personagem.

Então, é claro, existem muitas etapas que lhes foram longamente descritas e que, talvez, vocês tenham vivido e
percorrido, longamente.

***

Mas, hoje, o Apelo da Luz pede a vocês muito mais do que isso.
Ele lhes pede para reencontrar a sua Herança, o que sempre esteve aí, o que é independente, de algum modo,
desse corpo, dessa vida, dessas vidas e que, no entanto, anima esse corpo, essa vida e essas vidas: um ser

de contentamento, uma consciência que não conhece nem limite, nem restrição, nem falta.
E, no entanto, tudo o que aparece no personagem que vocês vivem é, obviamente, repleto, eu diria, do oposto
de tudo isso, devido à própria presença do limite de um corpo, devido à presença do limite de suas próprias

percepções e, mesmo, da sua própria consciência nessa pessoa.
Vocês todos sabem que existem (e que sempre existiram), sobre esta Terra, seres que transcenderam os

limites da encarnação, do que vocês poderiam chamar de karma, e que descobriram algo que é (e que era raro
e não habitual), algo em que se manifesta outra coisa, que, justamente, o que é o atributo do personagem que

vocês são, atualmente.
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***

É, de algum modo, isso, que vocês podem reencontrar.
É, de algum modo, o que vocês podem ser, a partir de agora, a partir do instante em que, de algum modo,

vocês renunciam, não à vida, é claro, mas às ilusões e aos apegos desse mundo.
Eu não voltarei sobre isso, porque a maior parte dos ensinamentos (de onde quer que eles venham) deu, de

diferentes modos, esses elementos.
Eles foram levados à sua sagacidade, à sua interrogação e ao seu questionamento.

Viver o que está além do que é limitado, ao mesmo tempo permanecendo nesse limitado, deixa-se viver uma
consciência que não é comum.

Certamente, vocês têm feito experiências disso, vocês têm vivido estados e está muito bem assim.
Mas, hoje, é preciso ir mais longe.

É preciso, verdadeiramente, descobrir quem vocês São, revelá-lo, de algum modo, à sua consciência comum.

***

Ora, essa revelação apenas pode ocorrer, para a maior parte de vocês, quando há um desaparecimento ou
uma ocultação do que vocês creem ser, no sentido de uma pessoa e de uma vida que se inscreve aqui, aí,

onde vocês estão.
Isso não é uma demissão dessa vida, desse corpo, mas, efetivamente, uma transcendência total.

Diversos nomes foram empregados: Transfiguração, Ressurreição, Transubstanciação.
Da minha parte, eu falarei de Shantinilaya e também do Manto Azul da Graça.

Porque, quando vocês recorrem a nós, quando nós estamos ao seu lado, quando o Manto Azul da Graça é
colocado sobre os seus ombros, quando a Onda da Vida, esse néctar, sobe através das suas pernas, e

quando o peito se torna um Fogo devorador, de Amor, então, vocês se aproximam, muito perto, do que vocês
São.

É, em especial, o que nós, no Oriente, chamamos de Kali Yuga, que atinge o seu fim, que deve levar ao que
nós nomeamos (sempre, junto a nós, no Oriente) o Satya Yuga: uma nova era, um novo mundo, uma nova Luz,

um espaço no qual não existirá mais o que lhes é, no entanto, habitual nesse mundo, e que vocês podem,
desde já, manifestar, conscientizar-se e se estabelecer nesse espaço de Paz, de Alegria e de Tranquilidade.

***

Paradoxalmente, e inúmeros Anciões disseram a vocês (e, em especial UM AMIGO, que tem a mesma origem
que eu, na sua última vida): para ficar Tranquilos, para nada fazer.

Esse nada fazer, eu repito, não é uma demissão ou o fato de permanecer sentado e não mais se mover, mas,
efetivamente, uma disposição da sua própria consciência, na sua pessoa e no personagem que vocês creem

ser, a fim de deixar trabalhar, em vocês, essa transformação.
De fato (e vocês constatam isso, uns e outros), é nos momentos em que vocês estão alinhados, nos

momentos em que vocês se recolhem, de uma maneira ou de outra, é que vocês podem viver alguns estados
que são incomuns, não habituais.

A repetição dessas experiências e desses estados deve trazer-lhes, se isso já não ocorreu, a confirmação de
que há, efetivamente, outra coisa que não o que vocês fazem no espaço dessa vida.

O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, o Supramental (quaisquer que sejam os nomes e as localizações do
que se desenrola e que se revela em vocês) conduziram-nos, à sua maneira, ao seu tempo, a viver algumas

coisas.
Eles modificaram, de algum modo, os próprios fundamentos do desenrolar da vida de vocês.

***

Hoje, é preciso ir mais longe, mais longe dentro de vocês, mais longe no «quem são vocês?», «quem são
vocês, na Verdade?».
«Quem são vocês?».

Quando nós lhes dizemos, permanentemente, que vocês São Amor, Luz, o Ilimitado, que vocês são a
totalidade do Criado e do Incriado, que vocês são o que procuram, há, evidentemente, uma Verdade

fundamental, que não é uma crença a adotar, mas, efetivamente, algo a revelar.
Dessa revelação decorre, é claro, o fato de ser Liberado, de não mais estar preso a percepções ligadas aos

sentidos, a percepções ligadas a um corpo, a uma história, a uma sucessão de histórias, mas, efetivamente, a
um princípio que transcende, que é Amor, Luz.

O Amor Luz é um estado de Êxtase permanente.
O Amor Luz é um estado que nada mais pode vir alterar.

Esse estado conduz, além de todo estado, ao que foi nomeado o Absoluto, o Último, o Parabrahman.



Esse Último, que não é preciso conceber como uma conclusão, mas, bem mais, como algo que, efetivamente,
é imutável e que permite, justamente, e que sustenta, ao mesmo tempo, a manifestação do efêmero, a

manifestação do que vocês nomeiam a vida, os seus sentidos, esse corpo, as interações que vocês realizam
em diferentes setores da sua vida.

Mas a Vida não é essa vida: ela é apenas um elemento dela.

***

A Vida é bem mais ampla do que se deixa perceber, imaginar, sonhar.
É muito difícil imaginar, até mesmo, que vocês possam ser independentes de toda forma, independentes de

toda Dimensão, independentes de toda percepção.
Os modos e os mecanismos de funcionamento neste mundo são muito limitados.

Eles são dependentes, é claro, da própria consciência.
Eles são dependentes dos seus sentidos.

Eles são dependentes das suas ideias, dos seus pensamentos, do que vocês podem definir como objetivos.
Mas tudo isso tem apenas um tempo.

Aquele que se nomeia, ainda, BIDI, apressou-os para chamá-los a descobrir, além da aparência, o que vocês
São.

Então, a dificuldade provém do fato de que é preciso descobrir isso neste corpo, é preciso descobrir isso, Aqui
e Agora, como dizia o Arcanjo ANAEL, o que vocês São.

E descobrir o que vocês São é descobrir, justamente, o que sempre esteve aí, o que jamais se moveu, jamais
se deslocou, jamais se manifestou na encarnação, jamais nasceu e morreu.

E isso é o Amor.
Isso é a Luz.

Isso é a única e Última Verdade.
Há testemunhas disso.

As experiências que vocês efetuaram são testemunhas da sua aproximação, testemunhas dessa revelação que
está em curso.

Passar a Porta Estreita é, efetivamente, renunciar a tudo o que tem apenas um tempo, a tudo o que existe
unicamente nesse plano, definido, eu diria, pelas leis deste mundo e não pela Lei do Amor.

***

Como vocês todos sabem, todas as religiões e todos os seres que se colocam questões sobre si mesmos,
põem, sempre à frente, o Amor e a Luz.

Mas quantos de vocês se tornaram esse Amor e essa Luz?
Hoje, vocês são levados ao fim do Kali Yuga, a torná-lo o Amor e a Luz, e isso é uma surpresa para aqueles

que não o alcançaram ou se aproximaram disso.
E isso é profundamente natural.

São apenas as resistências, ligadas à própria presença sobre esta Terra (resistências ligadas aos medos, a
todos os apegos, a todos os condicionamentos, que são criados por vocês mesmos, mas, também, por todas

as interações que existem entre vocês e todos os setores de vida), que os fazem considerar como um ser
separado, separado do vizinho, separado do ser amado.

Porque vocês são dependentes de uma forma e das suas capacidades, porque a sua consciência ali está, de
algum modo, inserida.

E há, através dessa inserção, um hábito, eu diria, um hábito e um afastamento de si mesmos, no qual o que
vocês São, em Verdade, não pode aparecer a vocês, não pode se revelar, justamente, enquanto tudo o que

fizer a sua consciência e a sua vida, estiver voltado para o que vocês vivem.

***

A dificuldade é não compreender a palavra como uma necessidade de renunciar ao que quer que seja de
exterior a vocês.

A única coisa que vocês têm que manifestar como renúncia é essa renúncia à ilusão, essa renuncia ao
efêmero, mas vocês não irão encontrar, contudo, renunciando ao que quer que seja, o que vocês São, em

Verdade.
Então, essa renúncia não pode se referir, de modo algum, a tudo o que vocês definem como exterior e ao que

eu defino, com vocês, como exterior: seja a sua profissão, sejam as suas ocupações, sejam os
seus hobbies ou as suas atividades espirituais, isso nada muda, porque tudo isso são apenas manifestações

exteriores.
A dificuldade, para a consciência que está confinada, para nós todos, é perceber o que nós somos além de

toda manifestação exterior.



Enquanto nós formos dependentes dos sentidos, nós não vemos o essencial.
Enquanto nós formos afetados pelos sentidos, pelas nossas percepções, pelas nossas interações, nós não

podemos ver, em Verdade, o que nós Somos, porque o que Somos escapa, definitivamente, aos sentidos, ao
olhar e mesmo à consciência.

***

Isso pode parecer paradoxal porque, efetivamente, todo mundo considera, em princípio, que a consciência
pode ser diferente, que ela pode ser separada, que ela pode ser, efetivamente, Unificada, que ela pode ser

divina, espiritual, que ela pode estar ligada ao Espírito, à imensidade do Criado e do Incriado.
Mas vocês são, ainda, bem mais do que isso.

Isso não pode ser concebido, não pode ser imaginado, não pode sequer ser uma Vibração, uma vez que é
justamente o desaparecimento da própria consciência, mas não como um fim, não como uma aniquilação,

mas, efetivamente, um desaparecimento da ilusão, para um aparecimento na Verdade.
Isso acontece aqui.

O Manto Azul da Graça, as Comunhões que temos (e que iremos estabelecer, cada vez mais, com vocês), irão
deixar-se viver essa não separação, essa ausência de distância.

E é graças a essas experiências que vocês terão, talvez, a oportunidade de se aproximarem, antes do fim
do Kali Yuga, dessa Verdade e de revelar o que vocês São.

***

Então, quem vocês São?
Vocês São a totalidade do que percebem.

Vocês São a totalidade do que veem.
Vocês São a totalidade, até mesmo, do que não podem pensar, nem mesmo conceber, nem mesmo se

conscientizar.
Então, dito assim, isso pode parecer abstrato para aquele que não o vive.

Mas há uma porta, uma Porta Estreita, e essa Porta Estreita conduz ao Amor, a viver o Amor, não como algo
que seria o ideal, mas, bem mais, como Verdade Final do que vocês São.

E viver isso, Ser isso, além de todo ser, é viver esse Êxtase permanente, que eu vivi e que inúmeros seres
viveram, ou por intermitência, ou de maneira permanente, estando sobre esta Terra.

O trabalho de Ascensão da Terra é o trabalho de vocês, em última análise.
Quando nós, orientais, em nossas encarnações, dizemos que esse mundo é Maya, que é Ilusão, uma coisa é

dizê-lo, é completamente outra coisa vivê-lo, em consciência e além da consciência.
Nós lhes transmitimos (e lhes foi transmitido) certo número de elementos.

Tudo isso lhes é conhecido, eu não voltarei aí.
Desde as Núpcias Celestes, desde a ativação do que é nomeado chacra, Kundalini, Coroa Radiante, do que é
nomeado, também, o Supramental, o que vem do Plano de la Città ou, ainda, o que nasce no nível dos pés (de
que há poucos vestígios nos escritos e que leva o nome, no entanto, do que foi chamado de Onda da Vida ou

Onda do Éter, o Néctar de Vida).
Mas pouco importa os nomes, são apenas nomes: vocês são tudo isso ao mesmo tempo.

***

Várias Estrelas deram-lhes o testemunho da sua última encarnação, alguns Anciões também.
Eles todos disseram que é desaparecendo de si mesmo, apagando-se de si mesmo, que vocês podem se

desvendar e se revelar.
Então, é claro, para a consciência comum, separada (e mesmo para a consciência Unificada), é muito difícil

soltar o sentido de uma identidade e o próprio sentido da consciência.
E, no entanto, a solução apenas pode estar aí, não há uma em outro lugar.

Todo o resto são apenas experiências e desenrolares, temporais ou não temporais, ou seja, fora desse
mundo.

Mas vocês são bem mais do que isso.
Tudo o que aparece aos sentidos, eu repito, é apenas uma projeção da sua própria consciência.

Então, inúmeros exemplos foram tomados e foram explicados, seja para a ConsciênciaTuriya da Unidade, seja
para o Absoluto, o Parabrahman: é evidente que vocês estão aí e continuarão aí, mesmo quando dormem e

não têm qualquer lembrança.
No entanto, vocês não estão aí, o mundo desaparece (como foi dito) e, no dia seguinte, vocês reaparecem.
Foi insistido sobre esse momento específico que é o acordar pela manhã ou, ainda, os momentos dos seus

Alinhamentos, das suas meditações, das suas orações (quaisquer que sejam as palavras que vocês
coloquem), nos momentos em que a sua consciência não está voltada e dirigida para as atividades da pessoa



que vocês creem ser (seja uma atividade das mais comuns como as mais maravilhosas desse mundo: é no
momento em que isso se interrompe, que vocês descobrem a Verdade do que vocês São.

Então, é claro, há um impulso que eu qualificaria de coletivo: é o momento, é claro, no qual nada mais desse
mundo projetado, será aparente.

É a imersão na Luz total.

***

Então, é claro, houve inúmeros profetas (no Oriente, no Ocidente, no extremo Oriente, por toda a parte) que
falaram de um momento específico, de um momento no qual a consciência cessa, de um momento no qual não

haverá mais nem luz, nem noite, mas haverá o que a consciência separada poderia denominar um Neant, um
espaço no qual nada há onde se segurar, um instante no qual não há mais nem tempo, nem espaço, nem

marcador, nem corpo.
Então, é claro, essa Passagem dessa Porta Estreita, essa Ressurreição, essa Crucificação é vivida de maneira
mais ou menos difícil, e o modo de vivê-lo depende, unicamente (e vocês sabem disso, através de inúmeros

ensinamentos), do modo pelo qual vocês são vítimas, eu diria, dos seus apegos.
Não é preciso compreender o apego como um laço a romper, mas como dizia BIDI, como algo que é para ver

claramente.
Ver as linhas de predação, ver os laços, quaisquer que sejam: quer vocês os nomeiam familiares, e mesmo

que eles sejam os mais felizes, mesmo os mais bem sucedidos e os mais perfeitos para vocês, os mais
estabilizadores.

Eles são apenas laços, são apenas dependentes da ilusão desse mundo e da projeção de cada um.
Há projeções que se reencontram e isso dá um laço, seja afetivo, seja ligado a uma competência profissional,

ou a uma amizade, é exatamente o mesmo princípio.

***

Quando nós também dizemos que nós estamos, todos nós, em vocês, como vocês estão em nós, há também
uma grande parte do mistério, nesse nível.

Porque a consciência, em momento algum, pode apreender que vocês possam ser, ao mesmo tempo, a folha
da grama, o vento que sopra, o Sol, a própria Fonte, o conjunto dos Universos, o conjunto dos Multiversos, o

conjunto de Dimensões e o conjunto de consciências exteriorizadas e manifestadas.
Porque o que religa tudo isso (que não existe, que permite essa manifestação) é, justamente, esse Absoluto e

esse Amor.
Sem Amor, sem Luz, nenhum mundo poderia aparecer.

E, no entanto, esse aparecimento é uma exteriorização, mesmo a mais feliz.
Hoje, vocês devem ver isso.

E ver, como eu lhes disse, em caso algum, pode ser feito com os olhos, porque tudo o que é visto com os
olhos, chama uma distância, chama uma separação.

Então, é claro, como foi explicado, também, e como muitos de vocês viveram, há outra visão, que é a Visão
Etérea.

Como diria o nosso querido Comandante, e o seu Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): há o segundo frasco.
Mas o que é esse segundo frasco?

Outra ilusão, mais sutil, mais interessante e, talvez, mais cativante para aqueles que ali acederam, na qual as
leis são mais leves, mas ainda há leis.

Ora, o Absoluto não é uma lei, ele é um estado, de fato.

***

O Absoluto e o Último, esse Parabrahman, ultrapassam toda lei.
As leis são ligadas à encarnação, as leis são ligadas aos agenciamentos do que vocês nomeiam Dimensão.
Mas, além das Dimensões, há algo que comporta o conjunto das Dimensões, o conjunto dos possíveis e, eu

diria mesmo, o conjunto dos impossíveis.
Então, isso vocês não podem efetivamente representá-lo, ou mesmo imaginá-lo.

O único modo de vivê-lo é desaparecer.
Esse desaparecimento não é uma morte, nem o fato de romper ou de quebrar os laços, quaisquer que sejam,

mas, simplesmente, de colocar-se em algum lugar.
Algum lugar onde não haja qualquer interação.

Algum lugar onde não pode haver nem sofrimento, nem prazer.
Algum lugar onde não há sentidos.

Algum lugar onde não há percepção.
Algum lugar onde não há ideia.



Algum lugar onde tudo é imóvel, nada se move e, no entanto, todos os movimentos ali estão compreendidos.
Tudo parece partir desse Centro, mas o Centro está por toda a parte.

Vocês veem, não há definição.
Então (como dizia BIDI, ainda há pouco tempo), nessa noção de esquecer-se de si mesmo, nessa noção de

refutação, há um princípio fundamental, mas que vocês não podem ver.

***

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.
Tudo o que vocês veem é exterior a vocês mesmos, e apenas tem existência porque foi sonhado por outras

consciências que estão, elas também, exteriorizadas.
Essa noção de a-consciência não é uma aniquilação, mesmo se, efetivamente, do ponto de vista do

personagem, for uma aniquilação.
Mas são vocês que têm a inteira Liberdade de decidir permanecer submissos a leis (mesmo se vocês as
tiverem escolhido), ou liberar-se de toda lei, a fim de serem Livres e a fim de descobrirem a sua Essência,

além de toda percepção.
O Manto Azul da Graça e, sobretudo, a nossa Presença ao seu lado, está aí, para isso.

Nós sabemos (porque nós o vivemos com vocês) que muitos de vocês nos percebem, e essa Presença não é
uma Presença que utiliza o mental, não é uma Presença que vai fazer-lhes discursos, mas é uma Presença
amorosa, é uma Presença que os convida para essa Passagem, que os convida para essa Ressurreição.
É uma Presença que lhes mostra que não há qualquer separação, e essa Presença passa das palavras.

Ela é simplesmente uma Radiância, ela é simplesmente um contato que pode resultar, se vocês o aceitarem,
nos mecanismos que foram nomeados Comunhão, Fusão, Dissolução.

***

E é nessa Dissolução, precisamente, quando vocês aceitam não ser esse corpo, bem como vocês aceitam
não ser esse Manto Azul que é colocado sobre os seus ombros (mesmo se isso puder induzir dores ou

alterações da percepção de algumas partes do seu corpo), que é o único modo que vocês têm de dar-se conta
de que vocês existem, independentemente de tal parte do seu corpo, que vocês existem, independentemente

das relações nas quais vocês estão acostumados no jogo de personagens nessa vida.
Então, pouco a pouco, por toques sucessivos, vocês vão descobrir alguns estados, descobrir algumas

experiências, viver alguns Samadhi.
E, mesmo tudo isso (como BIDI disse, a um dado momento), é preciso aceitar tudo soltar, é preciso aceitar

renunciar a essas percepções, a essa consciência, para descobrir que vocês existem, fora de qualquer corpo,
fora de qualquer Dimensão, e que essa existência é o verdadeiro «quem eu sou».

E é aí que há essa Morada da Paz Suprema.
Porque, reencontrando isso, vocês reencontram o que vocês São, o que vocês sempre foram e o que vocês

sempre serão, independentemente desse corpo, independentemente de projeções e de relações que possam
ser estabelecidas aqui, neste mundo no qual vocês estão.

Isso é, muito exatamente, o que chega, em breve, e, quando eu digo em breve, eu falo em termos humanos,
porque isso chega no nível coletivo, e o conjunto do sonho e das interações dos sonhos de uns e de outros, vai

dissolver-se, inteiramente.
Porque a Luz, em Sua Inteligência e em Seu retorno (se posso exprimir-me assim), vai deixar-se ver, além dos
olhos, além do Éter, o coração do Coração, vai deixar-se estabelecer-se nesse Contentamento total, no qual

não pode existir qualquer desejo, qualquer projeção e qualquer consciência.
É muito difícil pôr em palavras o que vocês São, o que nós Somos, mas é fácil aproximar-se da Essência
disso, através da Vibração, através da própria Luz e, sobretudo, através da Paz, através da Morada da Paz

Suprema.

***

Tudo isso (vocês se apercebem disso, talvez, muitos de vocês), torna-se cada vez mais intenso, cada vez mais
informante, cada vez mais controlador, se eu puder dizer.

Isso é o Anúncio (para vocês, para aqueles que o vivem) de uma iminência, e a iminência é essa Revolução,
essa Reversão, esse Basculamento, que vai permitir-lhes revelar, inteiramente, essa Verdade.

Durante esse período, como já foi dito, pensem em chamar-nos, pensem em Comungar entre vocês, entre
nós.

Não há outro modo de verificar que não há separação.
Não há outro modo de desaparecer para si mesmo, de desaparecer no outro, de desaparecer no Sol, de

desaparecer nos Elementos.
Então, é claro, para o personagem, isso pode ser chamado de drama, isso pode ser chamado de perda.

Mas, como vocês podem perder, o que quer que seja, quando reconhecem o que vocês São, o que vocês
sempre foram e o que vocês sempre Serão.



É claro, há uma apreensão, porque o Desconhecido sempre dá medo, porque o Desconhecido representa uma
Passagem, uma ocultação de algo.

Mas o que se desvenda, o que se desvenda e se revela, nessa ocasião, faz desaparecer bem depressa esse
principio de ocultação.

Só o apego, e os apegos, eu repito, são freios, mas freios que não podem manter-se diante do que vocês São,
em toda a Eternidade.

O Canal Mariano, perceber o Manto Azul da Graça, ou perceber a Onda da Vida, assim como perceber as
diferentes manifestações Vibratórias, levam-nos a viver uma consciência diferente (cada vez mais

frequentemente e de maneira cada vez mais importante).

***

Mas lembrem-se de que vocês vão, cada um, a seu ritmo, e que não há que julgar qualquer avanço, porque, de
fato, vocês não avançam, vocês não recuam: vocês param de mover-se, é diferente.

Vocês param de exteriorizar-se, de projetar.
Naquele momento, vocês descobrem, efetivamente (como foi dito há pouco tempo), que não há nem distância,
nem separação, entre Interior e exterior, e que essa visão (cômoda, até certo ponto) vai mesmo, ela também,
desaparecer, pondo fim a toda compartimentação, pondo fim a toda separação da consciência e pondo fim à

própria consciência.
Não há qualquer desaparecimento: vocês continuarão aí.

Simplesmente, as circunstâncias de quem vocês São, irão parecer profundamente diferentes.
Mas, além do choque e da apreensão, o contentamento será tal, que em momento algum vocês terão a ideia,

até mesmo, de voltar atrás, em momento algum vocês terão a ideia, até mesmo, de recriar algo no nível de uma
projeção do que quer que seja.

É ao que vocês são prometidos, é ao que vocês chegam: esse espaço no qual não há mais movimento, no
qual não há mais tempo, no qual o tempo confunde-se com o espaço, no qual não há mais corpos separados,
não há mais consciência outra senão a sua, que se apaga por si mesma e os faz abrasar (num abrasamento

final, ligado ao Fogo do Espírito, ao Fogo do Céu) a totalidade do Criado, do Incriado.

***

O Amor é isso, o Amor é esse Fogo.
O Amor não é um sentimento.

O Amor não é, unicamente, o fato de servir, ou de mostrar aos Irmãos e às Irmãs o que vocês São, de
testemunhar, mas de Irradiar esse Amor que vocês São.

Isso passa das palavras.
Isso passa de qualquer comentário.

Porque, quando vocês estão realmente imóveis, quando soltam, quando ficam tranquilos, quando Abandonam
o Si e, até mesmo, o sentido de todo «Eu Sou», então, naquele momento, a Verdade explode.

Ela explode e há, naquele momento, uma reconexão, um reconhecimento imediato que dá, em vocês, o efeito,
eu diria, de uma bomba, ou seja, vocês reencontram, realmente, o que vocês São que, de fato, jamais havia

desaparecido.
Lembrem-se de que é sempre a pessoa e o personagem que procuram algo, mesmo no nível da

espiritualidade.
Vocês imaginam que há algo a encontrar, imaginam que há um caminho, imaginam que há modelos, imaginam
que há um deus, imaginam que há diabos, imaginam que há a sombra, mas isso é apenas o resultado de uma

projeção da consciência.

***

O Amor jamais se moveu: ele jamais teve necessidade de criar o que quer que fosse.
O Absoluto é isso.

Vocês imaginam que há uma fonte, da qual proviria a Luz, e essa Luz parece-lhes distante, vinda do fim
profundo da galáxia, que emite uma forma de distância, mas isso jamais foi separado, jamais houve distância.
Então, é claro, são apenas palavras que os fazem experimentar e viver, em vocês, não como uma crença, eu

repito, mas, simplesmente, aceitando, abandonando toda veleidade do que quer que seja.
É naquele momento, e unicamente naquele momento, que vocês se tornam Transparentes.

É naquele momento que vocês desaparecem, realmente (como isso pode acontecer em algumas das suas
experiências), que vocês descobrem inteiramente a Verdade.

A Liberdade está aí: não há outra Liberdade.
Todo o resto são apenas liberdades temporárias, que não merecem levar o nome de liberdade, uma vez que

estão sujeitas a um início e a um fim.



***

O Amor não tem nem início nem fim.
A Luz não tem nem início nem fim.

Não há evolução, não há involução, há, simplesmente (como lhes disse BIDI), jogos de papéis e de pessoas
que, desempenhando papéis, identificaram-se a esses papéis.

Há um observador e, além do observador, há Vocês, o que Vocês São.
E o que Vocês São, é esse Amor e essa Luz.

Portanto, se vocês são isso, como imaginar que há algo a procurar?
Há, justamente, uma parada de toda busca, uma parada de toda procura, uma parada de toda veleidade de

compreender, porque (como BIDI disse) vocês não podem, em momento algum, compreender o que vocês
São.

***

É preciso fazer cessar todo o sistema de conhecimento, porque todo o conhecimento absolutamente não os
aproxima de nada.

Como dizia BIDI: todo conhecimento é apenas ignorância.
Reconhecer isso é tornar-se o Conhecimento.

Então, o conjunto de elementos que são levados à sua consciência, aqui, nesse mundo, vai abalar,
grandemente, uma série de convicções.

É claro, o abalo dessas convicções pode gerar apreensões, medos.
É nesses momentos que será preciso, efetivamente, lembrar-se de que nós estamos aí.

E vocês sabem disso, porque inúmeros de vocês, em suas noites, em suas meditações, em seus
Alinhamentos, vocês nos sentem, mesmo não podendo trocar palavras entre nós.

A troca é muito mais importante pela própria Consciência.
E vocês vão se aperceber disso, pouco a pouco: vocês não vão mais poder fazer diferença entre vocês e a

Comunhão com quem vocês estabelecem.
Naquele momento, vocês irão realizar a Fusão, a Dissolução.

Vocês não saberão mais se vocês são esse personagem, se são MARIA, se são um Arcanjo, se são um Sol,
se são o vento ou um dos elementos que percorre a Terra, porque vocês não serão mais identificados ao que

quer que seja.
Vocês irão apreender, naquele momento, que nesse estado (que está além de todo estado), há uma Alegria

inefável, e que vocês não são limitados por absolutamente nada.
É a isso que vocês são chamados, é a isso ao que nós os chamamos, é a isso que a Luz lembra vocês: Ser o

que vocês São, além de toda aparência.
Ser Amor e Luz é isso.

Não se demorem, como diria BIDI, nas percepções, não se demorem em todas essas manifestações que, no
entanto, são vividas, por vocês, como reais.

Quer o seu corpo lhes pareça desaparecer em uma de suas partes, quer esse corpo faça-os sofrer ou quer
vocês provem uma grande Alegria ao olhar uma flor, o Sol, isso nada muda: são apenas percepções que irão

desaparecer, mais cedo ou mais tarde.

***

O que vocês São não pode desaparecer.
O que vocês São jamais desapareceu.

É a isso que vocês são chamados.
Então, sim, quem vocês São?

Vocês nada são do que vocês percebem.
Vocês nada são do que vocês pensam.

Vocês nada são do que diz a sua consciência.
Vocês absolutamente nada são de tudo o que fazem na sua vida.

Vocês são além dessa vida.
Vocês são além desse mundo.

Vocês são além de toda Dimensão.
Você são, até mesmo, além de uma origem estelar que, no entanto, existe.

Mas vocês são bem mais do que isso.
Há como que um desvendamento e uma descoberta, e isso está a caminho, é claro.

Isso não se refere mais unicamente ao que foi chamado de Ancoradores, de Semeadores de Luz, de



Despertos, de Liberados, mas se refere a toda a Terra, porque há prazos e isso, grandes seres falaram e
voltarão a falar, como SERETI, como os Anciões, como o Comandante.

Para isso, vocês devem acolher tudo isso, com a alma de uma criança, ou seja, sem interrogação, sem
questionamento.

Acolher é a palavra exata porque, no acolhimento, há a Transparência.
Há a vontade de nada reter.

Não há mais vontade, em última análise.
Há apenas essa vacuidade, esse fato de ficar tranquilo, e isso não tem necessidade de meditar durante meses,

durante anos: isso ocorre no espaço de um instante, no seu tempo, nesta Terra.
E isso vai se tornar cada vez mais evidente, para vocês, para um número sempre maior de Irmãs e de Irmãos,

que estão sobre esta Terra, ainda.
Então, o que vocês São é para viver: não há qualquer palavra.

***

Eu terminarei com essas palavras para Comungar com vocês, se quiserem, ainda mais profundamente, ainda
mais intimamente, pondo fim a toda distância entre nós.
Eu lhes proponho isso, porque é isso o mais importante.

As palavras que eu pronunciei apenas foram destinadas a levá-los a esse ponto, e esse ponto é aí onde nós
estamos agora.

É aí onde vamos viver o que nós Somos, e que eu lhes proponho, e que eu coloco aos seus pés e no seu
Coração.

Então, se quiserem, nessa Paz, acolhamo-nos, superemo-nos, dissolvamo-nos.

... Partilhar da Doação da Graça...

E eu terminarei por esta frase: o que quer que aconteça ao personagem, o que quer que aconteça a este
mundo, lembrem-se de que vocês nada são de tudo isso.

Naquele momento, esqueçam-se, esqueçam-se de tudo, para reencontrar a Verdade.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu sou vocês.

Nós somos Amor.
Nós somos Um.

Nós somos o Absoluto.

Eu nos Amo.
Estejam na Paz e na Alegria.

Bênçãos a vocês.
Eu não os deixo.
Eu fico em vocês.

Quem são vocês?

************
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, dignem-se de acolher a minha Presença antes que eu comece a falar.

E eu irei falar, hoje, de elementos que, certamente, já foram dados por mim mesma, mas mais para inserir no
que vocês vivem, agora e doravante, sobre esta Terra.

Eu trarei essas palavras para a sua reflexão, muito mais do que para a sua compreensão.
Elas serão levadas, é claro, pela minha própria Presença e a até o seu Coração.

Primeiramente, estabeleçamos um momento de Paz, um momento de Alegria e um momento de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Os tempos que se desenrolam, sobre esta Terra, para vocês, hoje, vão fazê-los passar, se isso já não ocorreu,
do amor projetado que a pessoa conhece, ao Amor Consciência, realizado pela Consciência, além da

pessoa, pelo Si, pela Última Presença ou pelo Absoluto.
A falta de Amor está tão inscrita na pessoa pois ela sempre vai procurar provar, sentir, este Amor.

A maneira de prová-lo, mais frequentemente, é então prezar, amar, sentimentalizar o objeto da atenção da
pessoa através das ligações de sangue, através de uma decisão afetiva, através de todas as atividades.

***

A falta de conscientização do Amor Consciência cria (ipso facto, nos seus termos) esta projeção do amor.
Projeção do amor que vai guiar o conjunto das relações do homem.

Então, é claro, o amor projetado decorre de relacionamentos, ele decorre de um ideal, quer seja social,
religioso ou espiritual.

E, no entanto, no oriente, é altamente aconselhado tentar encontrar e provar este Amor através do que é
denominado Bhakti Yoga ou Yoga da Devoção.

No ocidente, também, vocês tiveram muitas Irmãs e Irmãos que (através, no entanto, de modelos ditos
religiosos) conseguiram esquecer-se de si mesmo, de tanto projetar o Amor, que eles se esvaziaram

totalmente da sua pessoa.
Graças à Humildade, graças à Simplicidade, as Estrelas que vocês conhecem descreveram a vocês o caminho

delas sobre este mundo.
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***

Então, o amor projeção, que é a norma, na humanidade que todos nós conhecemos, não é o Amor
Consciência.

Eu já falei sobre isso.
A diferença, além das Vibrações percebidas e sentidas, expressa-se totalmente por uma outra consequência.
Pois o amor projetado sempre será dependente de um objeto exterior, de um sujeito exterior a si mesmo: quer

objeto, este sujeito, seja uma ideia, um pensamento, um modelo que existiu.
O amor projetado é, de algum modo, uma garantia moral que vai nos fazer definir o contexto das nossas

adesões amorosas, das nossas adesões afetivas, e das nossas adesões sociais, e até mesmo nas atividades.
Este amor projetado é sempre condicionado e condicional, exceto, como eu já disse, nos raros casos de Irmãs
e de Irmãos que tanto se esqueceram no amor projetado, que a pessoa acabou por desaparecer: houve uma
tal sede de identificação com um modelo, que isso seja um grande Santo, que isso seja CRISTO ou qualquer

outra manifestação sensível sobre esta Terra (seja qual for a realidade, aliás).

***

O amor projetado é sempre um ideal.
Ele depende sempre do que pode ser compreendido, do que pode ser conhecido, e até mesmo percebido, no

campo da consciência dissociada da própria pessoa.
E, no entanto, nenhuma pessoa, nenhuma Irmão, nenhuma Irmã, sobre esta Terra (mesmo o mais oposto ao
mundo espiritual invisível), poderia conceber a sua vida, totalmente, sem qualquer amor, sem poder projetar o

mínimo amor.
A natureza do homem (e o próprio esquecimento da sua Essência, pelos diferentes Véus da ignorância)

permite e realiza, por si só, essa necessidade de projetar este amor.

***

Esta projeção de amor, exceto em casos extremos, sempre é apenas o reflexo de uma deficiência, de uma
falta de conhecimento de si mesmo.

Enquanto existir a necessidade de projetar, de maneira específica (em um objeto ou um sujeito, em uma
crença, em um sistema, seja qual for), o amor, é evidente que, na maior parte e na maioria dos casos, não pode

ser vivenciado o Amor Consciência.
Se excluirmos os raros casos que eu descrevi, hoje, este mundo, esta civilização, esta humanidade na qual

vocês ainda estão encarnados, vai aprender a passar do amor projetado (oriundo de uma falta) ao Amor
Consciência (oriundo da Plenitude da sua Essência).

Os diferentes mecanismos que, talvez, vocês tenham vivenciado, há alguns anos ou muitos anos, conduzem-
nos, hoje, a esta etapa.

Uma etapa, que como vocês sabem, é final, que vai demonstrar-lhes, a vocês mesmos, onde vocês estão, em
relação a um reconhecimento do que vocês São, na vivência do que vocês São.

***

O amor projetado, decorrente de uma falta, é sempre portador de um medo, quer seja o medo da ausência de
Luz, quer seja o medo da perda do objeto, do sujeito ou da não realização de um objetivo, seja qual for.

Este amor é, portanto, dependente.
Ele é dependente de outras faltas: das faltas do outros sujeitos, dos outros Irmãos e Irmãs que estão

encarnados, da falta também da possibilidade de, realmente, viver a ausência de separação entre o sujeito e o
próprio objeto (objeto do desejo ou objeto do amor).

***

O amor projetado sempre vai funcionar em resposta a uma dificuldade, de maneira bem inconsciente, na falta
de reconhecimento do que se É, e, portanto, na falta de amor intrínseco da própria consciência.

Pois a natureza da consciência, no Ser como no não Ser, como na natureza do que contém a consciência, é
Amor, e absolutamente nada mais.

O que é natural e espontâneo nas Dimensões que são outras do que a de vocês.
Nós vivemos isso, permanentemente, como um estado natural onde o Amor não tem que ser procurado, nem



buscado, nem provado, nem mesmo desenvolvido, nem sequer ampliado porque o Amor está, de toda a
Eternidade, estabilizado: não há que evoluir, não há que progredir, ele está estabelecido na perenidade, na

Eternidade.

***

Coisa, é claro, que o amor vivenciado em um corpo, através da pessoa, jamais poderá estabilizar porque todos
nós sabemos que o amor humano, seja qual for o seu objeto, é sempre flutuante.

Ele não se expressa do mesmo modo em função das circunstâncias.
Ele não é idêntico a ele mesmo, a cada dia, mesmo para o ser mais querido.

Este amor está, como todos vocês sabem, sujeito a desaparecer, através de um luto, através de uma
separação.

Através das circunstâncias da vida, um amor aumenta e desaparece por que tudo o que aparece, sobre este
mundo, aumenta e diminui e desaparece, enfim.

Mesmo sendo efetivamente mais agradável viver cercado de amor e manifestando o amor (mesmo projetado)
do que viver sem amor, um como o outro, em última análise, revelam a sua insuficiência e a sua incapacidade

para matar a sede da consciência.

***

Enquanto a consciência não for reconhecida, na sua própria natureza, como Amor, enquanto houver uma
identidade que persiste, enquanto houver uma orientação do amor (mesmo se isso for nobre, como amar os

seus filhos e os seus pais), não pode ali haver Amor Consciência.
Pois o Amor Consciência faz perceber, instantaneamente, que nada há a projetar, já que a Essência de cada

Irmão, de cada Irmã, de cada marido, de cada mulher, de cada criança, que seja a sua ou não, é habitada pela
mesma Essência e pela mesma natureza de Amor.

Aquele que conscientiza isso (não como um ideal, não como um progresso a realizar) não tem mais
necessidade de projetar seja o que for, porque o Amor emana dele, porque ele encontrou o que ele É,

realmente, além da pessoa, além da própria consciência, algumas vezes.
E isso não cria, em absoluto, nem as mesmas circunstâncias de vida, nem as mesmas satisfações Interiores.

***

O Amor Consciência proporciona uma Alegria.
Há uma intensidade de descobrimento e de desdobramento deste Amor Consciência indo, como vocês

sabem, até a Morada da Paz Suprema, Shantinilaya, coisa que jamais pode realizar, é claro, o amor projetado.
Seja qual for a relação ideal que vocês construíram (com uma pessoa ou com um sistema religioso), seja qual

for o seu objetivo, o próprio fato de impor uma meta, cria a projeção em si.
Então, excluindo os poucos e raros Irmãos e Irmãs que conseguiram tamanho esquecimento de si nesta

devoção, tornando-se Santos (em todas as religiões, em todas as culturas, em todos os países), é preciso
bem admitir que, para a grande maioria dos nossos Irmãos e Irmãs, este amor será sempre condicionado pela

própria pessoa e, portanto, por um Efêmero.

***

O Amor jamais poderá ser efêmero porque o Amor é a natureza que subtende a manifestação, a Criação, o
sonho, e até a Ilusão.

Tomar consciência disso é sair, enfim, das angústias do medo do abandono, da perda, é estabelecer-se na
natureza imutável da Consciência e por vezes, até mesmo, no não Ser e na a-consciência.
É essa passagem que vocês estão prestes a realizar, no que se refere à sua consciência.

Então, é claro, passar de um ao outro, não ocorre sempre de maneira fácil, por que os dois não podem
coexistir ao mesmo tempo.

Então, se o conjunto da sua vida foi construído neste amor projetado, mesmo em um ideal nobre (que isso seja
os seus pais, os seus filhos, as suas profissões, as suas relações, sejam quais forem), ser confrontado

(porque, para a pessoa, isso é um confronto) com o Amor Consciência, vai colocar em resistência, de algum
modo, a sombra deste Amor Consciência que é o amor projetado, e o amor projetado vai se revelar a vocês

como um freio, um vínculo, um apego.

***



Portanto, é claro, como isso foi repetido em várias ocasiões, não é questão de se livrar desses amores
projetados, sejam quais forem, mas, muito mais, de compreender os mecanismos que levaram à projeção

deste amor, para vocês, e de compreender os mecanismos que vocês vivem no Amor Consciência.
 Porque, um, vocês tomam, e o outro, vocês doam.

Então, é claro, se vocês forem capazes de tudo doar, de deixar-se tomar, na totalidade, vocês irão chegar,
inevitavelmente (como alguns Irmãos e Irmãs que mostraram isso pelo seu exemplo de vida), no Amor

Consciência, na Luz e na Eternidade.
Mas, muitas vezes, as resistências da pessoa estão aí, precisamente, para fazer obstáculo ao Amor

Consciência.

***

Durante este período onde se sobrepõem e se encavalam duas consciências (no qual vocês têm, certamente,
agora, as manifestações de que os Anciãos lhes falaram longamente), o importante é também o mecanismo

que se desenrola na sua consciência.
O amor projetado, mesmo o mais nobre, é então dependente das circunstâncias, ele é dependente do que se

vive neste mundo, mesmo um amor para os mundos espirituais.

***

O Amor Consciência, este estado de Ser, os faz sair e lhes mostra, justamente, as zonas de apego do amor
projeção.

É por isso que, desde algum tempo, nós havíamos também insistido sobre os dois únicos estados possíveis: o
Amor ou o medo.

Pois o amor projetado (mesmo, ainda uma vez, o mais bem sucedido e o mais nobre) apenas reflete, lembrem-
se disso, a falta de conhecimento do Amor Consciência, do que todos nós Somos, além da pessoa, que é

Eterna, que jamais progrediu, que jamais se moveu, que não tem necessidade de qualquer evolução, nem de
um simulacro de ritual, seja qual for.

***

O Amor Consciência é um estado.
O amor projetado é uma ação e um ter.

Passar de um ao outro é, exatamente, desde a dissipação das últimas Linhas de predação da Terra, a
oportunidade única de tomar esta consciência e de observar, realmente, enquanto observador da sua própria
vida, não para julgá-lo, não para condená-lo, não para mudar alguma coisa, mas para ver, com Clareza, com

Precisão e Lucidez, os comportamentos e o conjunto de condutas que vocês têm na vida de vocês.
Não, somente, é claro, em relação aos seres amados que fazem parte da sua vida, ou às suas atividades, mas,

muito mais, para observar a diferença de resultado.

***

O amor projetado, mesmo ideal, é uma dependência.
O Amor Consciência reflete (quer seja para uma religião, quer seja para uma espiritualidade, quer seja para o

próprio ser amado), produz e proporciona um sentimento de leveza e de desprendimento, onde não pode
existir o mínimo medo e a mínima interrogação.

E, sobretudo, o Amor Consciência os faz perceber que não há diferença entre o ser amado e aquele que vocês
mais destetariam no mundo, porque a Dualidade desaparece e porque o Amor Consciência não é mais afetado

pela noção de uma pessoa e pelo lugar desta pessoa em relação a vocês, em relação à sua vida.
Naturalmente, o que é deixado se ver, sobre este mundo, neste final extremo de Kali Yuga, é a manifestação

de amores projetados, quer seja através do ódio entre os povos, entre as sociedades, entre as raças.

***

Tudo isso é apenas a ilustração da incapacidade para reconhecer o Amor Consciência como a única Verdade,
e como o único estado possível do Ser.

Então, o ser se afunda no ter, afunda-se na negação, afunda-se nas resistências, as opacidades vindo, de



algum modo, atritar as zonas dolorosas, as zonas de falta que tem por nome: medo, abandono.
Aquele que está no Amor Consciência, independentemente dos estados e das experiências de Paz,
de Samadhi, de Alegria, não é afetado, de maneira alguma, pelo que acontece em meio à pessoa.

O mesmo Amor é vivenciado, não mais como uma projeção ou como uma condição, mas, na totalidade, como
um florescimento total do Ser.

***

O que acontece, neste momento (o fim das Linhas de predação, o conjunto dos processos Vibratórios
energéticos que vocês empregaram e ativaram), os faz passar esta Porta Estreita.

O momento da Ressurreição é iminente, para o conjunto do coletivo da humanidade, para o conjunto dos
Irmãos e das Irmãs que, mesmo por enquanto, nadam ainda neste amor projetado, neste amor de contradição

e de oposição.

***

Descobrir isso poderia ser denominado, na sua terminologia, o Despertar.
É a conscientização da não separatividade, é a consciência do “Eu Sou” e do “Eu Sou Um”.
Esta etapa primordial faz parte do que A FONTE havia nomeado o Juramento e a Promessa.

É isso que os coloca frente à sua Eternidade e que deixa-se ver para vocês, sem qualquer julgamento, os
momentos em que vocês estão no amor projeção (por que dependente do seu bem-estar pessoal, dos seus

engajamentos, sejam quais forem), os momentos em que vocês estão no Amor Consciência que é a sua
natureza e que escapa de vocês, preenchendo-os de Felicidade, de Paz, de Alegria, de Samadhi, ou mesmo

de Êxtase.
Naquele momento, o próprio conceito de uma pessoa não existe mais.

A Transparência e a Humildade são vivenciadas de maneira total.
Não existem mais zonas de sombra, ainda menos de medos ou de elementos de interrogação referentes à

natureza do que É.
Perceber isso pode, efetivamente, ser um choque para aquele cuja vida foi voltada, ou para o amor projeção

ideal de uma sociedade humana melhor, de um mundo melhor, ou para uma religião autêntica.
Qualquer busca é também uma projeção, como diria o seu tonitruante parceiro do Absoluto (ndr: BIDI):
enquanto vocês buscarem, há projeção, e enquanto houver busca, há ilusão do conhecimento que, na

realidade, é apenas ignorância.

***

Eu lhes falei também, há mais de um ano, da reversão da alma, voltada para a matéria, que se voltou para o
Espírito.

Isso é exatamente o que ocorre no momento do encontro com a Luz Vibral, com a natureza da Consciência,
com o Amor Consciência.

Quando este Despertar acontece, para muitos de vocês que nos escutaram, e que vivenciaram as Vibrações,
vocês sabem muito bem disso.

Mas vocês sabem também, quando esta Luz é descoberta, que há uma tendência, para a pessoa que ainda
está presente, de se apropriar deste amor, de fazer uma espécie de espelhamento, algo que seria para cultivar,

para aumentar, quando este Amor Consciência não pode nem crescer, nem ser cultivado.
Ele está aí, de toda a Eternidade, foi vocês que, de algum modo, em meio a uma pessoa, se afastaram.

Mas vocês tiveram tempo, durante esses anos, durante essas vidas, de preparar, pouco a pouco, gradualmente
(na ilusão de uma evolução de encarnação), esse momento.

***

Outros, de vocês, vão descobrir isso de maneira extremamente abrupta.
Mas não há nada mais detestável, para o amor projetado, do que estar frente ao Amor Consciência, pois o

amor projetado, quando ele não é plenamente vivenciado na devoção total, no esquecimento do Si, no
esquecimento da pessoa, jamais resulta no Amor Consciência.

***



Então, quando o Amor Consciência vem irromper, através desta Ressurreição, há o Acordar, há o Despertar.
O perigo sendo, principalmente nesses tempos específicos, de apropriar-se desta Luz e de nutrir o seu próprio

mental, a própria pessoa.
Mas este pode ser o caso cada vez menos, porque a pessoa vai ficar cada vez mais embaraçada com as suas
reivindicações, com as suas projeções, com as suas necessidades de se apropriar da Luz, de guardá-la para

si.
A Luz não pode ser guardada para si já que a Luz e o Amor Consciência, sozinhos, põem fim à Ilusão e à

separação.

***

Então, quando surge esta espécie de confronto, há, obviamente, as resistências.
Para um Irmão ou uma Irmã em que este Despertar ocorresse inesperadamente, isso vai, efetivamente, criar
uma experiência da Unidade, fazendo com que esta própria experiência tivesse necessidade de se reproduzir

e de se manter.
Então, o Irmão ou a Irmã que vivenciou isso vai se fechar nesta Luz, como em um casulo.

Ele vai tentar, pela sua ação, pela sua vontade, pela sua própria pessoa, fazer frutificar o que foi vivenciado.
Vocês não podem agir assim por que o momento do Despertar é um momento, e esse momento já passou: é

apenas o momento do encontro entre o amor projeção e o Amor Consciência.
Mas, uma vez passado esse momento, é muito mais prejudicial, realmente, vocês olharem, no nível dos

comportamentos que vocês adotam, no nível dos mecanismos que os preenchem, ou não, segundo os seus
comportamentos.

Pois o ato de Devoção, efetuado sob a égide do Amor Consciência, é sempre uma Doação de Si, uma Doação
de Luz, que aumenta e amplia a percepção da Luz, além da pessoa.

***

O Amor se automantém, autogera-se, autoalimenta-se e ele é sempre o mesmo.
Então, quando vocês observam os momentos em que vocês estão na Alegria (quando este Amor Consciência
se expressa espontaneamente, além de toda pessoa), então, naquele momento, vocês começam a perceber,

claramente, a diferença entre o que, em vocês, é amor projeção e o que, em vocês, é Amor Consciência.
Este face a face, esta confrontação, é, também, a confrontação final entre o seu corpo efêmero e o corpo de

Eternidade (ou corpo de Estado de Ser) que é reproduzido identicamente.
Todos os mecanismos de encontro que nós realizamos, com vocês (quer seja a título pessoal e individual, ou a

título coletivo), tem apenas um único objetivo: não para entregar-lhes as palavras, vocês sabem disso.
É simplesmente Comungar, com vocês, para demonstrar-lhes que não há separação e que a única separação

irá decorrer sempre do olhar dos olhos, do olhar das convenções, do olhar deste amor projeção que, eu os
lembro, apenas é construído na falta e no medo.

***

O Amor Consciência além do Despertar.
Se vocês deixarem, naturalmente, a Luz atravessá-los e fecundar o que vocês São, então, inevitavelmente,

vocês chegam à Última Presença, ao Samadhi, e depois ao Êxtase, em um ato de Abandono final da pessoa
que crê, naquele momento, desaparecer.

Passando pelos últimos obstáculos que vocês conhecem (que encontra a Onda da Vida no nível do que é
denominado os dois primeiros chakras), colocando-os frente aos seus apegos e ao apego, é claro, à sua

própria pessoa que não pode considerar, em momento algum, separar-se do que ela é.
E, no entanto, nada do que é ilusório, nada do que é efêmero, nada do que é condicionado e condicionante,

deve, agora, subsistir.
O tempo do sonho, o tempo da projeção, termina.

Não há outra maneira senão ser o que vocês São, além de todo papel, de toda projeção e de toda ilusão.
As duas realidades (uma que é Absoluta e outra que é relativa, condicionada pela falta) vão então se medir, se

julgar e se avaliar, principalmente.
Entre o que vocês acreditam ser, enquanto uma pessoa, e o que vocês São, realmente, enquanto Eternidade.

Isso acontece, em vocês, como isso acontece sobre a Terra.
Da sua capacidade para observar isso (com Lucidez, sem julgamento e sem viés), vocês irão fortalecer o papel

do observador, e vocês irão permitir, antes de refutar esse mesmo observador, ver, real e concretamente, o
que atua na sua Consciência.

E o que atua, e o que vocês representam, está ligado ao medo ou está ligado ao Amor.



Os efeitos Vibratórios, é claro, não são os mesmos, pois, no primeiro caso, há sofrimento, no segundo caso,
há plenitude.

No segundo caso, há sensação de estar Fundido e, bem além, há a Liberação, há o Abandono de todos os
questionamentos, o Abandono de todas as projeções, e a capacidade nova para estabelecer-se neste estado

de Ser que não depende deste mundo.
E, no entanto, vocês irão vivê-lo, aqui, sobre esta Terra, antes que o sonho coletivo não se desfaça, na

totalidade.

***

Aproveitem este período em que as Linhas de confinamento (nomeadas, eu creio, Linhas de Predação) foram
definitivamente removidas e desapareceram para sempre.
Então, é claro, há o tempo para esta Liberação acontecer.

Vocês se lembram?
Houve as Núpcias Celestes, houve as Etapas, isso durou certo tempo do seu tempo.

E depois, em seguida, cada nova etapa ocorreu, eu diria, em um tempo muito mais curto.
Vejam, por exemplo, a Ativação dos Novos Corpos, a Ativação das Estrelas, a Ativação das Portas.

Vejam, em seguida, o tempo que levou para o aparecimento das Coroas Radiantes (ndr: esses diferentes
aspectos foram retomados, especialmente, nos “protocolos prioritários”) (1).

E olhem, depois, a velocidade com que a Onda da Vida (se ela nasceu, em vocês) subiu.
Vejam a que velocidade o Canal Mariano foi compactado e concretizado, para vocês, se vocês viverem isso,

de maneira muito mais espontânea e, eu diria, muito mais fácil.
Porque o acúmulo da Luz Adamantina, do Amor Consciência, da Luz Vibral, do Espírito Santo, da Irradiação d’A

FONTE (que se amplia, doravante), dá-lhes todas as oportunidades de atravessar esta última Porta.

***

E, na realidade, como os Anciãos lhes disseram, nada há a empreender, nada há a buscar, nada há a acreditar,
há apenas que permanecer Tranquilo, no instante, imergir-se totalmente neste instante presente.

E então, vocês vão ver claramente os seus amores projeção, mas você irão ver, também, claramente, o Amor
Consciência.

E quando eu digo “ver”, não se trata de um mecanismo de visão associada aos olhos, mas, muito mais, de uma
Visão do Coração, dando-lhes acesso ao centro do Centro e a este Amor imanente e que emana,

independentemente de qualquer vontade pessoal, desde o Bindu, desde a Merkabah interdimensional, desde
o coração do Coração, desde os pés, com a Onda da Vida, desde as nossas Comunhões com o Manto Azul

da Graça.
Tudo isso contribui para estabelecerem-se, precisamente, neste instante crucial em que será preciso decidir

permanecer no amor projeção ou permanecer no Amor Consciência.
A escolha é de vocês.

Isso é também uma certa forma de Liberdade.
Ninguém os obriga a viver o Absoluto.
Ninguém os obriga a viver a Liberdade.

Ninguém os obriga a viver o Amor Consciência, se, para vocês, o amor projeção lhes parecer muito mais vital.
Mas, lembrem-se de que este vital e esta vitalidade apenas irão se exprimir sempre em um determinado
contexto: eles serão sempre dependentes desse contexto específico, o que não é o caso para o Amor

Consciência.
Eis ao que leva, neste momento, o fim (que foi realizado) da ação das Linhas de predação, sobre a Terra e em

vocês, Liberando-os dos confinamentos da Ilusão de ser uma pessoa e de ser limitado.

***

Tudo isso acontece, nesse momento, quer seja nos seus sonhos, quer seja nos seus encontros (encontros de
carne ou encontros mais sutis).

Observem tudo isso e, a um dado momento, vocês vão ver realmente o que se desenrola nas suas interações
e nas suas ações neste mundo.

De onde isso vem?
Será que isso é a expressão habilidosa de um amor pessoal, ou será que isso é a expressão espontânea do

Amor Consciência que emana, sem nada pedir, porque ele encontrou a sua natureza?
Tudo isso vai aparecer-lhes, não somente mais claramente, mas, eu diria, certamente, com muito mais



estrondo, no nível dos seus comportamentos, dos seus humores, das emoções que poderiam permanecer em
vocês.

É isso que é preciso ver claramente, é isso que é preciso observar.
E, depois, é aí que é preciso, em última análise, se vocês aceitarem, fazer uma escolha que não é uma: ou

seja, persistir em manter os medos, persistir em manter a noção de apego, ou, então, descobrir o Amor
Consciência e expressá-lo, totalmente, na sua vida.

***

Naturalmente, o que é limitado vai lhes sugerir (com muita violência, algumas vezes) que este Amor
Consciência é impossível, porque é preciso preservar-se disso, daquilo, porque é preciso dar atenção a isso

ou àquilo.
Mas, aquele que vive o Amor Consciência e que se Abandonou (eu diria, Coração, Alma e Espírito) à própria

Consciência e ao Amor Vibral, não pode apresentar a mínima interrogação em relação a isso.
Somente a pessoa irá sempre colocar essas questões.

Então, vejam isso, claramente.
Aceitem-no, não como um julgamento de valor, com respeito a vocês mesmos ou seja para com quem for,

mas, muito mais, como a possibilidade, real, que lhes é ofertada, de viver o estado de Graça.
Porque o Amor Consciência (quer seja o Si na Última Presença, quer seja o Absoluto, quer seja no Samadhi) é

uma felicidade a nada comparável.
Aquele que vivenciou Shantinilaya, mesmo durante uma experiência, não pode duvidar do que ele Vive e do
que ele É, mesmo se ele souber pertinentemente que ele é ainda dependente, por enquanto, de uma forma

corporal e de um compromisso, seja ele qual for.
Mas o compromisso vivenciado na Liberdade, não é o compromisso vivenciado na restrição.

O Amor Liberado é totalmente diferente do amor projetado.

***

Tudo isso contribui, por esta colocação no face a face, para a sua Ressurreição e para o Julgamento Final, que
não é um julgamento de Si mesmo sobre Si mesmo, mas que é, simplesmente, o resultado do que foi cultivado

no que vocês são.
Vocês permaneceram na pessoa?

Vocês foram deliberadamente para o abandono da sua identidade?
Para o abandono de acreditar ser uma pessoa limitada, de estar somente neste corpo, de estar somente sobre

este mundo e de precisar ali evoluir?
A evolução faz parte da Ilusão: ela é um fragmento do sonho no qual vocês estão inseridos.

Mas, além do sonho e além, até mesmo, às vezes, do pesadelo, há a Verdade imutável do Amor Consciência
que é a própria natureza da Consciência, do Ser como do não Ser.

***

Tudo isso vocês irão descobrir, se isso já não ocorreu, e isso terá, é claro, incalculáveis consequências.
Algumas dessas consequências foram explicadas a vocês, referentes às modificações das percepções do

seu corpo e à sensação de desaparecer, em alguns momentos da sua vida, como deste mundo, como da sua
pessoa, enquanto estando, entretanto, perfeitamente aí.

Mas o que está perfeitamente aí, onde vocês estão, não é mais a pessoa, mas o Amor Consciência.
Então, isso vai se tornar realidade.

E se a sua Atenção e a sua Intenção forem levadas ao que está acontecendo, na maior das Humildades e das
Simplicidades, vocês não terão qualquer dificuldade para Abandonar o que pode restar da pessoa.

***

Naturalmente, a pessoa pensa que isso pode mudar muitas coisas, e que é preciso mudar, romper tal coisa.
Não, como diria BIDI, principalmente agora: o que muda é o ponto de vista e, sobretudo, o estado da própria

Consciência.
O Amor Consciência proporciona uma Consciência clara, apoiada e apaziguada, que não sofre qualquer falta,

que não sofre qualquer sofrimento, seja qual for o sofrimento deste corpo ou deste mundo.
Há, realmente, naquele momento, esta Paz Suprema.



Esta Paz Suprema é a nossa natureza de todos.
Simplesmente, os Véus da Ilusão e do esquecimento, os Véus, também, colocados pelos conhecimentos
(sejam quais forem, sobre este mundo), têm, de algum modo, criado um déficit de percepção, uma falta de

percepção.  
É esta falta de percepção que desaparece e que vai desaparecer, cada vez mais, como se o filme que era

projetado na tela da consciência separada da pessoa, desaparecesse sozinho.
Vocês não podem manter o que é efêmero.

Vocês não podem continuar a fazer aparecer o que é levado a desaparecer.
Vocês apenas podem, simplesmente, contemplar o que vocês São, de toda a Eternidade, e, de algum modo,

preparar, à sua maneira, o retorno à sua Eternidade.

***

Então, é claro, todos nós sabemos que a humanidade (pela sua estrutura biológica, pelas alterações sociais
que foram empreendidas de diferentes modos, como vocês sabem disso) tem uma forma de dificuldade,

efetivamente, para fazer o luto: fazer o luto da pessoa, da personalidade, fazer o luto das Ilusões.
Mas disso, todos vocês sabem: assim que vocês perdem um ser querido, é preciso também fazer o luto.

Mas quem faz o luto a não ser a pessoa que considera perder outra pessoa?
Isso é o reflexo da atividade da consciência fragmentada e do amor projetado, enquanto que, em última

análise, aquele que está instalado no Amor Consciência, no Si, na Última Presença ou no Absoluto, não pode
conceber a existência de qualquer falta.

A falta apenas irá se referir sempre à pessoa, mas não à essência do que nós Somos, na Verdade, que, ela,
jamais se concluiu, jamais acabou e jamais terminou, já que ela nunca teve começo e nunca terá fim.

***

Então, passar do efêmero ao Eterno, do amor projetado ao Amor Consciência, vai se tornar uma realidade cada
vez mais envolvente para vocês.

Tudo isso foi explicado a vocês de diferentes modos: quer seja pelo aporte Vibratório, quer seja pelos
mecanismos que resultam da construção desse Casulo de Luz, que verá nascer a Borboleta.

Tudo isso, vocês serão levados a ver e, sobretudo, a cultivar este Amor Consciência, não para fazê-lo
aumentar, mas para vivê-lo, de maneira mais intensa, de maneira mais leve e, sobretudo, para observar as

consequências, é claro, na sua vida.
Algumas Irmãs Estrelas lhes falaram da ação dos Elementos, sobre vocês e em vocês, e nenhum Elemento da

Terra, mesmo no seu aspecto devastador, pode estritamente afetar o Amor Consciência que vocês São,
mesmo se a pessoa desaparecer.  

Nesse sentido, não se trata de uma morte, mas, sim, de uma Ressurreição, de um Renascimento.
Empreguem os termos que vocês quiserem, mas, em nenhum momento, vocês poderão duvidar, quando isso

chegar a vocês, do que acontece, em vocês.

***

As diferentes testemunhas desta transformação foram dadas a vocês, em várias ocasiões.
Muitos exercícios foram comunicados a vocês por Um dos Anciãos, para aproximá-los do momento em que

era preciso tudo largar, desaparecer inteiramente, enquanto pessoa, para Ser na Eternidade.
Cada vez mais, mesmo os Irmãos e as Irmãs que jamais voltaram para alguma subsistência depois da morte,
vão começar a perceber que há, de qualquer forma, um sonho, e que esse sonho é comum e que esse sonho

que por vezes termina em pesadelo, não tem qualquer realidade.
É apenas a pessoa que acredita na pessoa.

É apenas a pessoa que acredita em uma melhoria.
É apenas a pessoa que vive sucessivos amores projetados, através dos seus “eu amo” ou “eu não amo”.

O Amor Consciência, o Despertar e a Liberação, não podem, em caso algum, alterar a qualidade do Amor que
é emanado e não mais projetado.

Tudo isso vocês irão descobrir (se isso já não ocorreu), e o conjunto da humanidade deve descobri-lo, em
condições (como vocês sabem) mais ou menos facilitadas, mais ou menos acolhedoras, mais ou menos em

abertura ou em fechamento.

***



O importante sendo, de algum modo, despertar esta memória: a memória de quem vocês São.
Ainda uma vez, não julguem o que vocês vivem, nem o que vive cada Irmão e cada Irmã que faz parte do seu

meio.
Pois, lembrem-se: enquanto Chama Eterna, Filho da Lei do UM, Amor Consciência, vocês mesmos, a

Liberdade da Consciência é indispensável.
Mesmo se esta Consciência tiver optado por acreditar em um confinamento e vivê-lo, não existe qualquer meio

de interferir na Liberdade do outro.
Aí, é a escolha de cada um.

E cada escolha é respeitável porque ela reflete somente o nível de atividade da própria Consciência, a um
dado momento, na Ilusão do tempo e do espaço, na qual vocês ainda estão inseridos.

***

O fim da predação sobre a Terra (expresso, no nível Vibratório) irá se refletir, muito em breve, nos fatos.
Isso irá levar, por vezes, alguns grupos de Irmãos e de Irmãs a se oporem a outros que têm outras visões

pessoais.
Isso é o reflexo da Consciência atual deles.

Um prefere tal deus e, para o outro, esse deus não existe.
Eles apenas estão, ambos, nas crenças, nos amores projetados.

E, em geral, o amor projetado sempre acaba no drama, quando ele concebe e compreende que ele próprio é
efêmero.

Jamais o Amor Consciência irá levar a isso, porque o Amor Consciência é satisfação, porque o Amor
Consciência não se refere à pessoa, nem mesmo ao ser: ele se refere à própria natureza de cada vida, de

cada manifestação, de tudo o que aparece como criado ou incriado.
É a mesma Essência.

E nesta Essência não há lugar para a mínima falta, para o mínimo sofrimento, para a mínima contradição, para a
mínima oposição.

***

Cabe a vocês, de algum modo, posicionar-se, determinar-se, e o que determina não é a vontade do seu
mental, nem da pessoa.

Muito pelo contrário: é o Abandono de toda a pessoa.
Isso foi nomeado deslocalização da Consciência, desidentificação.

Tudo isso acontece nesse momento.
O fim das Linhas de predação, aquelas de que lhes falou o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), foi efetivado
desde a intervenção daquele que se nomeia SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (2).

E tudo isso os convida a observar a concordância, doravante, de maneira mais do que precisa e íntima, entre o
que acontece, em vocês, e o que acontece, sobre o mundo: são exatamente os mesmos processos.

Pois, lembrem-se de que o mundo sempre será apenas uma projeção do seu amor no exterior dele mesmo.
Se vocês aceitarem isso, então a sua própria Ascensão irá acontecer no máximo de Alegria, no máximo de

Serenidade, sem o mínimo medo.
É a isso que vocês estão se aclimatando.

Antes de dar-lhes a palavra, se houver perguntas em relação a isso, vivamos um instante de Comunhão, no
Silêncio e na Vibração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãs e Irmãos encarnados, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, e eu os escuto.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Então, aproveitemos, juntos, alguns instantes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu rendo Graças ao Amor.

Eu rendo Graças à sua Presença.
E eu lhes digo até breve.

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

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article4065.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-1er_octobre_2012-ar...
1º de outubro de 2012

(Publicado em 02 de outubro de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-1er_octobre_2012-article4065.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://autresdimensions.info/article4065.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


Eu sou MA ANANDA. Irmãs e Irmãos nesta reunião, eu venho a vocês, enquanto Estrela AL exprimir alguns
elementos que irão na sequência do que eu lhes transmiti, há muitos meses, concernente ao Fogo, o Fogo do
ego e o Fogo do Espírito: a Reversão e a Transformação do Fogo do ego (chamado também, Fogo
Prometéico ou Luciferiano) em Fogo do Espírito (em batismo do Espírito) (ndr: sua intervenção de 11 de julho
de 2011).

E venho continuar, portanto, essa intervenção e venho, portanto, fazê-los viver, além mesmo de minhas
palavras, pelo silêncio, e pela Vibração que pontuará cada frase de minha exposição, concernente ao que
pode suceder na Morada da Paz Suprema.Ao que pode suceder quando vocês se colocam no centro do
Centro, no coração do Coração. Quando o fogo alterado é restituído à sua autenticidade e os faz
experimentar o batismo do Fogo: o Fogo do Amor que é Libertador e que se precipita sobre esta Terra,
doravante, aí onde vocês estão ainda presentes, em um corpo de carne.
Permitamo-nos de início acolhermos uns aos outros, de Coração a Coração, de Canal Mariano a Canal Mariano,
de Espírito a Espírito, e de Onda da Vida à Onda da Vida, sob o abrigo do Manto Azul da Graça.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.....

Eu vou (com minhas palavras e as Vibrações, de minha Presença e de sua Presença) fazê-los apreender a
consciência transmitindo estas palavras, esperando que esses elementos e esses conselhos lhes sejam
proveitosos quando do descarregar do Fogo Micaélico acompanhando o Fogo da Fonte e o Fogo Solar.
Manter-se ali onde está o Absoluto, é manter-se no centro do Centro. Aproximando-se do centro do Centro,
estabelecendo sua presença, ali onde não há nem movimento, nem agitação, nesses instantes privilegiados de
sua vida, encontrando todos os recursos, tudo o que é necessário, tudo o que é suficiente para esse batismo
do Espírito, do Fogo Micaélico, cujos sinais lhes foram anunciados (e estão onipresentes sobre esta Terra,
doravante) pelo Guia Azul SERETI.

Quando da sobreposição (ou se vocês preferem, da justaposição) de seus corpos, de seus envelopes, sutis e
densos, com seus corpos de Eternidade, como com a Luz, produz-se o que é denominado um Êxtase.
Esse Êxtase desde que haja, eu diria, uma forma de aclimatação a essa novidade, a essas manifestações
(que, para a maioria de vocês, são novas no desenrolar de suas encarnações), vocês constatarão por vocês
mesmos, que mesmo saindo desses momentos, permanece um sentimento de Paz, um sentimento de estar
no lugar certo.
E vocês vão constatar, à medida em que a Passagem da Porta Estreita se realiza, à medida em que a
consciência Unificada abre-se a esse Fogo (independente das manifestações Vibratórias), que se
estabelece, no que vocês são, um sentimento de beatitude e de euforia a nenhum comparável e, sobretudo,
 que é totalmente independente das circunstâncias de suas vidas. É aqui que se encontra a potência do Amor.
É aqui que se encontram a força e a determinação de se fundirem nesse Fogo que vem.

Vocês constatam que se vocês se beneficiam desses instantes e desses momentos, os outros momentos de
suas vidas que, até o presente, implicavam na reação e na reatividade de sua pessoa (quaisquer que sejam as
condições, quaisquer que sejam os espaços em que se desenrolam suas vidas ordinárias), e bem, vocês vão
constatar que esses momentos, mesmo os mais ordinários e que, mesmo, podiam lhes parecer os mais inúteis
(como certas tarefas cotidianas a cumprir), vão se cumprir apesar  de vocês, com um grande desembaraço,
uma grande facilidade, mesmo no decorrer dos momentos de ausência, que não são, de fato, senão a
preparação para a última Unidade e para o Absoluto.

Vocês constatam que há, nesse estado (que os reaproxima de um estado além de qualquer estado), há uma
Paz indizível. O que eu chamei Shantinilaya é completamente vivível, completamente presente, mesmo nas
atividades as mais banais de suas vidas.
Viver Shantinilaya, é não mais ser afetado pela pessoa, pelo papel que vocês desempenham, pelas
funções que vocês ocupam, em qualquer setor de suas vidas.
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A Paz confere a Paz. A Alegria confere a Alegria. O Amor nutre o Amor.
Aquele que vive e que se aproxima dessa Beatitude Suprema, constata, cada vez mais facilmente, que,
quaisquer que sejam os acontecimentos ocorrendo em sua vida, o fogo do ego não está mais ativo, que as
raivas cada vez mais mal aparecem, que as reações imediatas, habituais, da vida ordinária não estão mais
presentes (ou ainda não implicam mais em atenção ou vigilância de sua parte), efetuando-se de maneira leve,
alegre e serena.

Quando vocês se reaproximam, cada vez mais, do centro do Centro, vocês constatam também que,
quaisquer que sejam as deficiências podendo existir nesse corpo físico, estas são menos dependentes
(viciantes), menos dolorosas e menos afetáveis, como se o que era vivido por esse corpo, o que era vivido por
essa pessoa (nos diferentes momentos de sua vida), se desenrola, efetivamente, em um estado diferente de
sua consciência.
Viver Santinilaya, viver esse retorno do Fogo Micaélico e da FONTE, em vocês, os restitui ao que vocês São, a
esse Absoluto, à FONTE, e é qualquer pessoa, ainda presente sobre esta Terra, que vê sua vida
profundamente transformada.

Vocês não dependem mais dos acontecimentos, vocês não são mais afetados pelos acontecimentos. O
acontecimento é vivido, não é mais evitado. Mas ele é vivido com a mesma equanimidade, com a mesma paz,
qualquer que seja a natureza do acontecimento, qualquer que seja a natureza de suas ocupações.
A sobreposição das diferentes Dimensões e dos diferentes sinais possíveis, durante suas noites, em suas
Comunhões, em suas Fusões, em seus Alinhamentos e suas meditações, os faz descobrir que viver a vida de
uma pessoa não representa mais absolutamente as mesmas dificuldades.
É claro, a Inteligência da Luz e a Graça, o Manto Azul da Graça, estão em obra, mas de maneira cada vez mais
evidente, para vocês. Nesse estado, vocês começam a se sentir vocês mesmos, vocês começam a sentir a
Verdade desse estado.

A Morada da Paz Suprema é nossa Morada, de todos. Somente a pessoa estava isolada, e esse isolamento
toma fim. O último Véu que se rompe lhes dá a viver isso na intimidade de seu coração, mas também em tudo
o que lhes resta a cumprir com a maior facilidade.
O que era pesado lhes parecerá como leve: mesmo se o peso não mudou, o ponto de vista que era o seu, não
é mais o mesmo. Assim, colocar-se, posicionar-se, ali onde está o Absoluto, torna-se uma evidência.
A Beatitude, ou o Êxtase, ou a simples Paz, vai conduzi-los a se reforçarem na Verdade de sua Eternidade.

Shantinilaya não pode ser atingida, nem perturbada, por qualquer acontecimento que seja. Isto não é
uma fuga, mas isto é bem a Verdade do que vocês têm a viver.
Para vocês que vivem (que isso seja antigo ou recente) os mecanismos Vibratórios da consciência, vocês
constatarão muito rápido (reforçando, nisso, o que lhes foi enunciado por minha Irmã SNOW a respeito do
impacto dos elementos sobre seu ambiente de vida, sobre o espaço geográfico onde vocês estão) que
nenhum desses elementos pode alterar a qualidade do ser que vocês São (ndr: suas intervenções de 19 de
agosto e de 1 de setembro de 2012).

O que é alterado é a pessoa. Mas mesmo se a alteração da pessoa é significativa, vocês o veem, vocês o
sabem, vocês o vivem, mas não surge nenhum apego, nenhuma perturbação. Isso já deve atrair sua atenção
sobre o fato de que, radicalmente, seu ponto de vista mudou, nos momentos em que vocês notam que diante
de uma situação inabitual (qualquer que seja o seu teor), vocês não são mais afetados. Vocês agem, mas essa
ação será sempre fácil.
Mesmo um acontecimento difícil não deixará mais lugar a qualquer emoção, a qualquer interrogação, e vocês
constatarão, com alegria, que vocês chegarão a manter Shantinilaya, o Êxtase, a Beatitude ou a Paz, de
maneira cada vez mais simples (sem mesmo ter necessidade de se alinhar ou de meditar), traduzindo, assim, a
interpenetração Dimensional, a sobreposição e a justaposição da consciência limitada com a consciência
ilimitada e talvez com o Absoluto de Shantinilaya.

É aqui que reside, eu diria, não o combate, mas uma espécie de desafio, para vocês, que vai consistir
(observando esses mecanismos e, sobretudo, vivendo-os) em definitivamente fazê-los instalarem-se em
Shantinilaya.
Vocês constatarão então, aí nesse momento, que tudo o que a pessoa vive não é de modo algum impedido,
mesmo nos momentos em que a Luz os chama de maneira intensa e em que a Luz os chama ao repouso e à
imobilidade.
Além desses momentos precisos, vocês verão suas vidas desenrolarem-se. Mas, é claro, muitas coisas terão
mudado, além mesmo do desaparecimento de tudo o que está ligado à pessoa, do desaparecimento do
mental, das emoções, da manutenção da Paz. Mesmo quando a pessoa está ativa, vocês constatarão também
que muitos elementos desse corpo e dessa fisiologia corporal mudam.
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A reversão do Fogo, a passagem da Porta Estreita e a retificação do eixo ATRAÇÃO/VISÃO, fazem
com que a quantidade de Luz, de vitalidade, que está disponível, seja muito amplamente aumentada
em relação ao que era seu normal.
É claro, isso pode se traduzir por dores de reajustamento, às vezes muito intensas, sobre as Portas
ATRAÇÃO e VISÃO.  Mas vocês constatam que vocês podem manter o mesmo humor qualquer que seja o
incômodo. E vocês constatarão também que suas necessidades ditas fisiológicas (que isso seja no sono, na
alimentação, no repouso) tornam-se cada vez mais limitadas, restringem-se cada vez mais. Isso é normal.
Aquele que está Liberado ou que, em todo caso, se dirige para Shantinilaya (mesmo que apenas vivendo as
primícias), vai constatar, agora, que o conjunto das necessidades fisiológicas se modificam intensamente.
Então, é claro, alguns de vocês têm necessidade de dormir muito ainda, e outros já não dormem mais (ou muito
pouco). Isso faz parte do ajustamento normal aos seus corpos de Eternidade, ao Absoluto ou à Última Unidade,
ou à Infinita Presença.

Uma vez que, quando vocês se colocam ali onde vocês São, em Verdade, de toda Eternidade, vocês não
podem mais serem afetados pelas contingências da Ilusão, das resistências. Vocês não são mais concernidos
a isso.
As necessidades de alimentação diminuem fortemente e, aliás, vocês o constatarão por vocês mesmos, se
vocês persistem em comer na proporção de seus critérios habituais e anteriores, vocês serão afetados.
Vocês constatarão, aliás, que seu estado de vitalidade depende muito menos de sua alimentação e
muito mais de sua capacidade para viver momentos de Paz.

Vocês constatarão, também, como o disse minha Irmã SNOW, que asmanifestações elementares, no
nível dos Triângulos da cabeça, os informarão sobre o que é necessário, para vocês, como elemento. E
vocês constatarão que esse elemento os alimenta, a partir do instante em que vocês lhes atribuem a atenção
necessária, pelo chamado da Vibração no nível dos Triângulos elementares.

Tudo isso vai concorrer para modificar, profundamente, mesmo aí onde vocês ainda estão, os mecanismos de
funcionamento desse corpo, de sua consciência, de seus aspectos os mais sutis como os mais elevados.
Bem além do chamado da Luz, trata-se agora, de algum modo, de uma integração ainda mais acentuada, mais
importante, da Luz Vibral. E essa integração os conduz a manifestar (mesmo na vida mais comum e em suas
atividades as mais tediosas, até agora) a manutenção desse estado de Paz, a manutenção dessa Serenidade.

Vocês constatarão que Shantinilaya (para aqueles que o vivem) ou a Alegria (para aqueles que estabeleceram
sua Unidade), se tornará cada vez mais evidente, independentemente de qualquer circunstância.

Isso aliviará suas vidas, isso os aliviará, e isso os tornará cada vez mais permeáveis e Transparentes. Se
vocês aí acrescentam o que disse minha Irmã TERESA (a Humildade e a Simplicidade), então, suas vidas
(quaisquer que sejam as circunstâncias) se tornarão totalmente diferentes (ndr:sua intervenção de 15 de
outubro de 2012).

Que um acontecimento feliz ou infeliz ou dramático ocorra, isto, de algum modo, não afetará mais de modo
algum a Shantinilaya que vocês São
Isto se desenrola sobre um período extremamente breve: é uma nova aclimatação à densidade da Luz, à
Liberação da Terra e, sobretudo, ao Fogo Micaélico.
As manifestações celestes, em números cada vez maiores, não lhes colocarão nenhum problema.

Os movimentos da Terra, das Águas e do Ar (onde quer que vocês estejam), não acarretarão, em vocês,
nenhuma desordem, uma vez que vocês reconhecerão, através de algumas formas de violência aparentes dos
elementos, a restituição da Luz, o retorno do Fogo original, do Fogo do Amor. Tornar-se-á cada vez mais
fácil ver além da aparência e de viver o que seu Coração lhes dá a ver e não o que seus olhos lhes mostram.

Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema, ou a Alegria, são os elementos que vão alimentá-los. Os outros
alimentos se tornarão cada vez mais caducos e obsoletos.Vocês terão prazer em se alimentar dessa Paz,
dessa Luz. Vocês se imergirão com tanta alegria que vocês constatarão seus efeitos em sua vida ordinária,
nos momentos em que, muito logicamente, o mental tenderá a tomar parte diante das interrogações em relação
aos elementos e aos acontecimentos desta Terra.

Vocês constatarão que, muito facilmente, vocês conseguirão, de algum modo, provocar um curto-circuito
nessas interrogações, mesmo nos medos e nas angústias, devido mesmo à presença dessa Paz Suprema.
Nesses momentos, vocês compreenderão também que não há melhor maneira de ajudar as Irmãs e os Irmãos
(aqueles que estarão nas reações da pessoa, no sofrimento) a não ser estar nesse estado para trazer um
bálsamo, bem mais do que a simples compaixão. Por que nesses momentos, vocês serão realmente eficazes,
sem nenhum anseio, sobre o conjunto do planeta.
Por que o que será possível ver, ultrapassa e ultrapassará, largamente, a ação dos Cavaleiros do
Apocalise.

Vocês não serão afetados pelas convulsões das lagartas, pelas convulsões da Ilusão deste mundo, mas bem
mais crescidos pela ação da Luz e pela ação dessa Paz Suprema, em vocês. É aí que vocês deverão fazer
escolhas.
A diferença da vida entre aquele que está submetido à pessoa, e aquele que está aberto à Morada da Paz
Suprema, se tornará cada vez mais evidente.
Aqueles que, até o presente, podiam zombar de seus estados, de suas ausências, de suas perdas de
memória, ou de seu lado fora da vida ordinária, vão ter de se render à evidência, à medida dos dias e das
semanas que chegam.
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Uma vez que, independentemente mesmo de seus tormentos, de suas dores, de seu Choque, eles começarão
a perceber, apesar deles, a Luz que emana de vocês. E aí, encontra-se o bálsamo: dando-lhes a ver que,
quaisquer que sejam as aparências, e permanecendo na Morada da Paz Suprema, então, isso será,
para eles, uma Luz na noite. Isso será, para eles, o momento de se colocar, talvez,  as boas questões, e de
se abrir à Graça, antes do que serem afetados por esse efêmero que é queimado pelo Fogo do Amor.

Observem-se. Olhem, simplesmente, como o conjunto de seus funcionamentos já estão modificados, e como
essas modificações vão se multiplicar.
Quando nós lhes afirmamos que a Luz pode tudo, e que a Luz É Tudo, vocês poderão constatá-lo de maneira
cada vez mais evidente, sobre este mundo.
Se vocês deixam a Paz crescer em vocês, se vocês não resistem, e não se opõem ao que pode se desenrolar
em vocês (como entre vocês, como sobre a Terra), então, vocês penetrarão de Coração plenamente aberto
em sua Eternidade. Vocês perceberão claramente os apoios e os resultados do que se desenrola, sem ter
necessidade de qualquer simbolismo, sem ter necessidade de qualquer interpretação.

Uma vez que, lembrem-se, os sinais do Céu e da Terra vão se tornar visíveis, onde quer que vocês estejam.
As notícias estarão em vocês, elas não estarão em suas telas diversas e variadas. Vocês não terão de buscá-
las, ou de vivê-las, somente, em meditação ou em Alinhamento, mas isso se tornará seu cotidiano.
E, no mesmo cotidiano, há vocês, que se aproximarão ou que estarão estabelecidos na Morada da Paz
Suprema, e há os Irmãos e as Irmãs que, por negação, por Choque, por medo, se colocarão em estados
diametralmente opostos à Paz.

Lembrem-se que é aí, que sua qualidade de Ser, que sua capacidade, justamente, de não mais ser afetado
pelos transbordamentos emocionais, mentais, e existenciais, sua capacidade para manter a Paz (que se
manterá, aliás, cada vez mais facilmente, ela própria, em vocês) fará de vocês os Libertadores da Terra.
Lembrem-se que quanto mais vocês deixam a Graça trabalhar, mais vocês deixam a Paz aparecer,
mais vocês deixam o Êxtase se viver (sem procurar desencadeá-lo, simplesmente estando presente
em você mesmo), mais vocês constatarão os efeitos sobre seu ambiente.
E isto, de maneira cada vez mais ampla: não unicamente sobre seus próximos, mas sobre a própria natureza,
sobre os próprios acontecimentos. Sem nada projetar, sem nada pedir, sem nada desejar, a Graça os colocará
face à sua evidência. Ela os colocará face à alegria.

Essa alegria que se acrescenta, não das modificações maiores das aparências, mas do fato de que essas
modificações maiores das aparências se acompanham da revelação, cada vez mais nítida e precisa, do que se
situa, justamente, além das aparências.

Sejam indulgentes, nesses momentos, por que, mesmo entre aqueles de seus Irmãos e Irmãs que estão mais
próximos, há quem tenha outros sonhos, outras projeções, outros ideais, do que aqueles  que chegam.
É claro, eles não têm os meios, ainda, sozinhos, de viver e de realizar o que vocês realizaram, mas isso é
chamado a fazê-los viver a mesma coisa que vocês, mesmo no último momento, pois o Retorno da Luz é para
todos: ele não é para alguns seres, somente, que teriam realizado uma ascese ou um trabalho espiritual, mas é
o conjunto da humanidade, o conjunto do Sistema Solar, o conjunto dos planetas, que vive isso, agora.

Os momentos estão muito próximos. O Fogo Micaélico se descarrega, neste mesmo momento. O Fogo
Solar vai acompanhá-lo, assim como o Fogo da Terra. Tudo isso são exultações de alegria. Há apenas o olhar
separado e dividido que chamará isso de drama ou de colapso. Não há nenhum colapso. Trata-se de uma
Elevação, de um Retorno à Verdade, e da Verdade.
Mas, é claro, aqueles que não têm a possibilidade, no momento, de ver e perceber isso, vocês bem duvidam
que eles não poderão estar senão nessa alienação, às vezes, no pânico e no medo.

Eles não sabem que, no Centro deles mesmos, há todos os recursos, que no Centro deles mesmos, há o
Amor que vem apagar o pânico e transcender qualquer medo.
Vocês que têm a chance de estabelecer as Comunhões (entre vocês, conosco), que vivem o Canal Mariano, o
Manto Azul da Graça, ou a Onda da Vida, vocês têm algumas respirações de avanço.
Aproveitem essas respirações de avanço para, sempre, se colocarem ali onde está o Absoluto: no centro do
Centro, no coração do Coração. E vocês terão a surpresa de constatar que isso não é uma perda de tempo,
nem mesmo, propriamente dito, uma meditação, e não mais somente um Alinhamento, mas, bem mais, a
própria fonte da Consciência, a própria fonte da Paz, a própria fonte da Liberação deste mundo.

Fazendo essa observação, se tornará cada vez mais fácil não reagir ao medo, não deixar a pessoa retomar o
controle, em seus desvarios, e no (o que é muito lógico) desaparecimento aparente da vida. Mas o que vem
não é o desaparecimento da vida, mas sim o aparecimento da verdadeira Vida.
E vocês dizem que muitos Irmãos e Irmãs não conhecem nada dessa verdadeira Vida. Eles leram talvez, eles
talvez aderiram, mas eles não têm a experiência, a vivência que vocês têm. E nessa vivência que vocês têm,
qualquer que seja sua importância (que exista simplesmente, em vocês, um estremecimento de uma das
Coroas, que exista, em vocês, o despertar da Kundalini, ou que a Onda da Vida tenha desenvolvido
completamente o Coração Ascensional), o resultado será o mesmo: vocês observarão, de maneira cada vez
mais evidente, que tudo está aí.

E que, no centro do Centro, há todos os recursos necessários a esse corpo, ainda presente, para viver o que
há para viver. E, sobretudo, para alimentar, dessa Luz, o conjunto da humanidade, não como um anseio, não
como a expressão de uma compaixão, não como a manifestação de um carisma, mas sim como um estado
natural. Onde não há mais de se colocar a questão de uma ação justa, onde não há mais de se colocar a
questão do que há para fazer, por que nesse momento, vocês viverão que o fato de Ser é a melhor coisa a
fazer e que nenhuma ação de sua pessoa poderá substituir esse estado de Ser particular: aquele da Morada da



fazer e que nenhuma ação de sua pessoa poderá substituir esse estado de Ser particular: aquele da Morada da
Paz Suprema.

Então, estejam atentos. Não de maneira obsessiva, mas, simplesmente, constatem diretamente o efeito que
proporcionam seus Alinhamentos. Os contatos com MIGUEL e MARIA  (ou com algumas de nós, ou alguns
dos Anciãos, ou dos Arcanjos) dar-lhes-ão  a alimentá-los dessa Paz. Da mesma maneira que seus Irmãos e
suas Irmãs se alimentarão de vocês: não de sua energia, não de sua pessoa, mas da Luz que emana de vocês,
quando vocês se tornam Transparentes. Vocês vão descobrir a realidade da Transparência. Vocês vão
descobrir que, mesmo um elemento tempestuoso, mesmo um Fogo, não os queimará, não os desestabilizará.

Então, é claro, estas palavras, para o momento, podem lhes parecer quiméricas, se vocês não o viveram. Por
que eu sei pertinentemente que, neste país em que vocês estão, as coisas não são aparentes, ainda. Mas em
muitos países sobre esta Terra, sobre alguns continentes, as modificações em curso, da Terra, são não
somente evidentes, mas traduzem também essa abertura da consciência, e essa reaproximação (de cada vez
mais numerosos, Irmãos e Irmãs) desse estado de Paz, dessa Morada da Paz Suprema.
Muitos seres, de outros continentes, realizam isso com uma acuidade, e com um sentimento de comoção,
muito lógicos. Por que quando um Irmão e uma Irmã se apercebem (qualquer que seja a dureza do que é para
viver, em qualquer domínio que seja) que aproximando-se do Coração, e vivendo o que seria apenas uma parte
desse coração do Coração, bem, as reações habituais não estão mais. Que os humores habituais, em relação
ao que se desenrola, não estão mais, não mais.

O que está envolvido, é, efetivamente, a Ascensão (ou Translação Dimensional). Ela lhes dá a viver, já, o
que nós lhes exprimimos a respeito de seus contatos e as manifestações desse corpo, que pode adormecer,
manifestar dores. E vocês constatam que, quando vocês estão na Morada da Paz Suprema, o que quer que
manifeste esse corpo, agradável como desagradável, vocês não são concernidos. Há realmente uma
deslocalização de sua Consciência, que vai se tornar cada vez mais flagrante.
E é, justamente, essa capacidade de deslocalização que fará, de vocês, seres, neste tempo, plenamente
encarnados, plenamente enraizados, plenamente Despertos e plenamente Liberados. Tudo isso vai permitir a
instalação, além do Canal Mariano coletivo, de MIGUEL, em totalidade, sobre esta Terra.

A influência do Sol, a influência do Céu e das radiâncias da Terra, também, vão se tornar cada vez mais
flagrantes. Vocês constatarão, também, fora de seus Alinhamentos, e fora dos horários (às vezes habituais,
segundo as regiões em que vocês estão, desta Terra), que  a Luz se manifesta para vocês, que isso seja pela
Coroa Radiante da cabeça, do Coração, pela Onda da Vida, o Canal Mariano, ou qualquer outra manifestação
Vibratória,  isso vai ocorrer mesmo independente de seus estados Interiores de Alinhamento e de meditação.

E vocês constatarão, nesses momentos em que isso ocorrer, que vocês encontram, instantaneamente, uma
força e um humor que não tem nada a ver com a vitalidade que havia cinco minutos antes, e o humor no qual
vocês eram afetados cinco minutos antes. O potencial resolutivo da Luz lhes aparecerá cada vez mais límpido.
Não como um desejo, projetando a Luz, mas simplesmente, acolhendo sempre mais Luz.  

Nesses momentos, também, vocês poderão constatar que suas necessidades (que elas sejam de
alimento ou de qualquer outra coisa) desaparecem. Não se alarmem: é natural. E isso corresponde a
esta nova fase, esta Última Fase que se desenrola a partir de alguns dias a vir, como lhes
enunciou SERETI.
Os sinais, em vocês, vão se tornar mais importantes, assim como, os sinais exteriores sobre este mundo.
Vocês constatarão que há uma correlação entre, por exemplo, o desencadeamento de uma tempestade, aí
onde vocês estão, e a ativação do triângulo do AR.
Vocês constatarão que se a Terra treme, aí onde vocês estão, o Triângulo da TERRA treme também, em
vocês.
E qualquer que seja a manifestação do elemento, vocês receberão a Luz diretamente, e não pelas
aparências.

Tudo isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente, e portanto clarear, totalmente, o que vocês eram ainda
anteriormente.  Lembrem-se de que não há nada a fazer. Lembrem-se de que há somente de Ser, de algum
modo, uma testemunha e um observador. Até o momento em que vocês contatarão que não há mesmo
mais necessidade desse testemunho e desse observador, por que vocês São e tornam-se, vocês
mesmos, a Morada da Paz Suprema.
E nada do que pode ser ligado à pessoa, como nada do que pode ser ligado a este mundo, e sua
transformação, pode alterar a Morada da Paz Suprema. A Liberação está exatamente aqui. A Ascensão (ou
Translação Dimensional) está, também, exatamente, aqui.

Tudo isto é, de algum modo, sua última preparação. Ela vai lhes trazer, para alguns de vocês que esperam
uma prova mais evidente, a evidência dessa prova.
Então, vocês se aliviarão. Vocês constatarão que seu mental poderá cada vez menos dar voltas, e levá-los às
coisas estéreis, ou aos questionamentos. Vocês constatarão que a Beatitude e a Paz crescem cada vez mais,
e que se torna muito fácil, sem mesmo aí pensar, estabelecerem-se em Shantinilaya, ou em todo caso, em sua
Presença.
Lembrem-se de que, de seu estado de Presença, ou da Morada da Paz Suprema, decorrem todos os
alimentos para conduzir bem o que vocês têm a conduzir, seja no ordinário da vida como na Eternidade (que se
fusiona, de algum modo, sobre este mundo, com seu efêmero).

Somente, aquele cujo ponto de vista está inscrito apenas no efêmero, que não está ainda instalado em sua
Eternidade, poderá viver isso de maneira dramática. Mas o que vive de maneira dramática não é senão a
pessoa.
Ora, é, justamente, para muitos Irmãos e Irmãs que ainda dormem, a ocasião de viver esse Choque benéfico.
E de se Despertar, através desse abalo, de seu adormecimento, e de abrir-se à Paz (como vocês o fizeram
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algum tempo antes, alguns anos antes).

Não julguem nenhuma circunstância, isso vocês o sabem. Tomem a força ali onde ela está: na Luz. Tomem a
segurança ali onde ela está: na Luz. E vão em Paz. A Paz estará ao alcance da mão, ao alcance da consciência,
à sua disposição (quaisquer que sejam as condições Elementares, quaisquer que sejam as condições de seu
ambiente, quaisquer que sejam as condições de seu país, ou da região em que vocês estão).

É, muito exatamente, os elementos que lhes foram dados pelos Anciãos, ainda ontem (ndr: intervenções de UM
AMIGO e de IRMÃO K de 16 de outubro de 2012), concernente a esta Ascensão. Somente a pessoa
considera que isto é penoso. Somente a lagarta tem medo de sua transformação. A Borboleta não.
Tudo isto se desvela no Interior de sua Consciência. Mesmo se o mundo, no momento, pode lhes dar o
sentimento, exatamente oposto, de sua desagregação, de sua destruição, de tudo o que criou e fundou as
sociedades humanas. Mas eu os lembro que as sociedades são apenas um meio de se preservar, de
se proteger, uma vez que o sentimento de pertencimento a um grupo é maior, para o ser humano
confinado. Há sempre necessidade, lembrem-se, de se referir a uma identidade, que ela seja familiar,
profissional ou social. Tudo isso vai voar em cacos, substituído pela Paz, para aquele que a aceita.

Instalemo-nos, também, um momento, através do silêncio de minhas palavras e através de sua Presença, e
juntos, nesta Paz. E em seguida, se tenho tempo e a ocasião, nós veremos se vocês têm algo de
complementar a me perguntar, em relação a esses mecanismos da consciência, que se desenrolam desde
agora. Mas antes disso, deixemos Ser o que É.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......
Irmãs e Irmãos em Humanidade, eu os escuto agora, se contudo, existem questões.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......

Nós não temos questionamentos, nós lhe agradecemos.
Eu rendo Graças ao seu acolhimento e à sua Presença. Permitam-me oferecer-lhes minhas bênçãos.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......

Até logo.

*****
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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 ~ O EGO E O SER ~

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Vivamos um momento na Comunhão e na Graça do Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A minha vinda, entre vocês, inscreve-se, esta noite, no contexto da Vibração que eu trago, enquanto Estrela AL,
e enquanto Oficiante do Manto Azul da Graça.

Eu não farei grande discurso, mas eu vou, através da Vibração de AL e da Vibração da Graça, dar-lhes uma
série de frases.

Essas frases vão corresponder precisamente a isso: o ego será sempre uma questão.
A resposta, ela, está sempre no nível do Ser.

Através de cada enunciado, a Luz Vibral de AL e do Manto Azul da Graça será eficiente e ativa, em vocês.

***

O ego sempre se inscreve no fazer.
O Ser é a única coisa que se acompanha exatamente do oposto: de nada fazer.

O ego está inscrito permanentemente na ação e na reação, assim como na adaptação.
O Ser é a Graça personificada, além da pessoa.

O ego é resistência.
O Ser é facilidade.
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O ego tem necessidade de ver.
O Ser está bem além de qualquer ver.

O ego está sempre em movimento.
O Ser é o não-movimento.

***

Viver, refere-se ao ego como ao Ser.
A vida do ego sempre tem necessidade de justificativas e de explicações.

A vida do Ser é evidência e Silêncio.
O ego irá sempre inscrever a sua ação em uma sequência lógica, onde o ponto de referência é sempre ele

mesmo.
O Ser abstém-se de qualquer referência e o ponto de vista é qualquer ponto de vista, sem diferença alguma.

***

Do ego ao Ser, há apenas a distância que é concebida pelo próprio ego.
Do Ser ao ego, há coincidência e Alegria.

***

O ego sempre irá depender de alguma outra coisa.
O Ser de nada mais depende senão do que ele É.

***

O ego age e faz, no mundo das aparências e das causas.
O Ser não age, mas Irradia, por que essa é a sua Natureza.

***

O ego é alimentado pela experiência.
O Ser é alimentado pela Essência.

Nenhuma experiência leva à Essência.
A Essência põe fim a qualquer experiência.

***

Descobrir o Ser é não mais ser afetado por qualquer circunstância, por qualquer acontecimento.
O ego é ausência de Paz.

O Ser é Paz.
Nos momentos e nos instantes em que o Ser coletivo aparece, o ego desaparece, mesmo se ele não o

desejar.
O Ser, além da resposta, além de qualquer evidência, é satisfação, Alegria e Plenitude.

O ego é inquietude.
O Ser é segurança.

***

O ego passa e morre.
O Ser é estabilizado.



O ego crê controlar e dirigir.
O Ser nada dirige, nada controla, mas deixa o que ele É, Ser, por ele mesmo e dele mesmo.

***

O ego ama por convicção ou interesse.
O Ser não tem que amar já que essa é a sua Natureza, a sua Essência e a sua única justificação.

***

O ego dá o sentido de uma identidade e da propriedade.
O Ser não pode ser limitado a uma identidade ou a uma propriedade.

O ego recusa o efêmero, ao passo que ele é isso.
O Ser observa o efêmero passar e não é em nada concernido.

***

Quando o Fogo ardente do Amor vier colocar a questão do ego ou do Ser, ninguém poderá ignorar as duas
respostas possíveis: a recusa ou a aceitação.

O ego não pode pensar em desaparecer.
O Ser não é referido, nem pelo aparecimento, nem pelo desaparecimento.

O ego toma-os pelo ventre ou pela cabeça.
O Ser toma-os pelo Coração e pelo Centro e os torna Livre.

E ego é desconhecimento do Ser.
O Ser conhece perfeitamente o ego.

O ego é uma máscara que se adapta ao ambiente.
O Ser é Permanência, seja qual for o ambiente.

O ego é atraído pelo conhecimento, vivenciado como apropriação.
O Ser É o Conhecimento, independente de qualquer saber.

O ego vive por contraste e comparação.
O Ser vive por Amor, sem condição e sem limite.

***

A única escolha é esta: Ser ou ego, dar ou tomar, dar-se si mesmo, ou tomar pelo Si.

***

O ego permanece um sorriso circunstancial.
O Ser é o sorriso permanente do Coração, não tendo necessidade da aparência do visual.

***

O ego irá sempre expressar a resistência à evidência.
O Ser irá sempre expressar a Alegria do Abandono.

***

O ego irá sempre defender o seu ponto de vista.
O Ser nada tem que defender porque a sua Presença é a sua própria defesa.

O ego sempre terá sede.
O Ser é pleno e jamais terá sede.



***

O ego é inconstante.
O Ser é permanente.

***

O ego jamais poderá viver o Instante Presente.
O Ser não conhece nada mais senão o Instante Presente.

***

O ego sempre procura se mostrar e demonstrar.
O Ser nada tem que mostrar, apenas Ser.

***

O ego jamais irá conhecer a Vibração do Amor.
O Ser é a Vibração do Amor.

***

O ego irá sempre manifestar uma densidade exagerada.
O Ser não conhece a densidade.

***

O ego é afetado.
O Ser não pode ser afetado.

***

O ego sempre irá buscar um ponto de comparação, uma escala de medida.
O Ser jamais compara e nada tem para medir por que o Amor não se mede.

***

O ego serve-se do olho, físico ou sutil.
O Ser não tem necessidade de qualquer olho para ver.

O ego, vendo, verá sempre o que está bem e o que está mal.
O Ser não pode ver o bem ou o mal porque ambos pertencem ao ego.

***

O ego precisa ser satisfeito.
O Ser É a satisfação.

***



O ego sempre vai querer ter razão, mesmo reconhecendo os seus erros.
O Ser não tem que ter razão ou que estar errado, por que ter razão ou estar errado apenas se expressa em

meio ao ego.

***

O ego é a marca deixada pela ausência de Amor, percebido e vivenciado.
O Ser não pode conhecer um amor exterior.

***

O ego é submisso aos caprichos do tempo, dos pensamentos e das emoções, das lembranças.
O Ser é livre de qualquer causalidade.

***

Até agora, o ego e o Ser estavam relacionados, estavam justapostos.
Dentro de algumas horas do seu tempo, o Ser e o ego não poderão mais estar justapostos, a consciência

estará no ego ou naquela do Ser.
O ego está sempre ligado aos sentidos e aos sentimentos de uma história e de acreditar ser uma pessoa.
O Ser não implica no que vocês são pessoalmente, mas no que vocês São, na Verdade, e comumente.

***

Abrir-se ao ego é se abrir à alternância, aos altos e baixos.
Abrir-se ao Ser é não mais viver alternâncias: é estar, ao mesmo tempo, em cima e embaixo, assim como nem

em cima, nem embaixo.
O ego apenas conhece o prazer efêmero, que ele conquista lutando.

O Ser apenas conhece a Alegria Eterna, que não resulta de qualquer luta.

***

Até agora e antes desse tempo, o ego podia ser tomado pelo Ser, mas o Ser jamais pode ser tomado pelo
ego.

De hoje em diante, o ego verá o Ser, face a face e distante dele, a fim de, claramente, identificar si mesmo no
sentido de uma identidade ou no sentido de uma perenidade.

O ego crê-se interminável e faz de tudo para evitar o fim.
O Ser sabe-se interminável e, portanto, nada tenteia.

O ego serve-se sempre da projeção.
O Ser não conhece qualquer projeção.

De hoje em diante, o ego verá o Ser, como o Ser verá o ego, em cada um, como por toda parte, de maneira
íntima, como de maneira declarada.

***

Ver, além dos olhos e de qualquer visão, o que vocês São ou ao que vocês tendem ser, pelo Abandono ou
pela resistência, coloca-os face a face, muito além do simples jogo da sombra e da Luz, por que o Ser sabe

que nenhuma sombra pode ser tangível na Luz.
Só o ego vê as zonas de sombra e quer ali levar a sua própria solução.

O Ser vai deixar a sombra dissolver-se sozinha, pela ação do Ser que nada faz, pela ação da própria Luz.

***



O ego crê-se Luz e reivindica isso.
O Ser É Luz e nada tem que reivindicar ou que mostrar.

O ego sempre vai fazer de tudo para evitar ter que se ver.
O Ser nada tem que ver, como nada tem que demonstrar, porque ele É.

O ego não É, mas ele crê nisso.
O Ser É, sem crer, sem ver, mas por proximidade e por imediatismo.

E, sobretudo, o testemunho do ego é o jogo daquele que age.
O testemunho do Ser é a Paz Suprema.

***

O ego sempre irá cultivar o antagonismo e a suposição.
O Ser nada cultiva porque ele é Evidência e Permanência.

***

A diferença entre o ego e o Ser mantém-se simplesmente no que a alma alcança: ou a alma tem sede de
matéria, ou a alma tem sede de Luz.

A sede de matéria é um desejo sem fim, uma busca frenética.
O Ser é estranho a tudo isso.

Assim, nesse tempo, o ego conhece e irá conhecer a agitação.
O Ser conhece e irá conhecer a pacificação.

A alma que recebe a Luz pode queimar e desaparecer, ou resistir, para fortalecer o ego.

***

O tempo é o tempo do Ser por que a Luz é oficiante, por que a Luz Real (não aquela que é visível aos olhos,
mas aquela que ilumina a consciência) emerge.

O ego pretende buscar a Luz.
O Ser nada pretende, ele É a Luz.

***

As condições da Terra chamam-na para Liberar o seu Ser profundo e real.
A vocês que estão sobre a Terra, ela lhes pede, do mesmo modo, para deixarem persistir o ego ou para

deixarem aparecer o Ser.
Quer o Ser viva o Si e a Unidade, ou o Absoluto, é a mesma Alegria, a mesma Paz.

O ego não pode pretender a esta Paz e a esta Alegria.
O ego conhece sempre uma frustração ou outra.

O Ser é estranho a qualquer frustração.
O ego é vazio e se crê pleno.

O Ser é pleno, mas se sabe vazio para este Mundo.

***

Os meus propósitos desta noite irão encontrar ressonância e eco, ou não, conforme o posicionamento em que
vocês me escutaram ou que vocês irão me escutar.

O Ser reconhece o sentido, além do sentido das palavras.
O ego apenas pode tentar rejeitar ou discutir.

***

A Vibração da alma é um Fogo.



Esse Fogo pode alimentar a matéria ou alimentar a Luz.
Alimentar a Luz transmuta a matéria.

Alimentar a matéria não cria qualquer transmutação.
Uma e outra, matéria e Luz, foram mescladas.

***

A alma recebendo a Luz tem por objetivo desenredar-se e levar a viver e a ver o ego e o Ser, a fim de que, a
um dado momento, nenhum habitante da Terra possa se esconder atrás do ego, afirmando que não sabia.
O que se tornou consciente, de uma maneira ou de outra, não pode mais ser ignorado, nem dispensado.

***

Vão além do sentido das minhas palavras e impregnem a sua alma dessas palavras.
E se vocês forem capazes, deixem essas palavras agirem, em vocês, além do seu sentido e significado,

realmente na Irradiação e na Vibrância que eu trouxe a vocês.

***

Irmãos e Irmãs, Sementes de Estrelas, nada pode macular a autenticidade do Ser, somente o ego acreditou
nisso, mas não se sintam culpados.
O ego será sempre o responsável.

O Ser, ele, é Liberdade.
O tempo que vem e que é curto, é aquele da Maturidade, da Liberdade, da Verdade.

***

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Pela Vibração de AL, eu saúdo, em vocês, o Ser.

Na Alegria do Amor, eu lhes digo, então, até uma próxima vez.
Permitam-me colocar, sobre os seus ombros, o Manto Azul da Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos, permitam-me, primeiramente, abençoar a sua Presença.

O sentido da minha vinda, neste dia, inscreve-se como uma sequência lógica do que lhes expressou UM
AMIGO.

Pelas minhas palavras, pela minha Presença e pela Presença de vocês, nós iremos nos instalar aí onde não
existe mais separação, mais divisão, aí onde está esta Paz, aquela que não começa, nem termina jamais.

***

Dessa maneira, então, o Fogo, aquele do Amor, vem pôr fim ao fogo ilusório, ao fogo da matéria, ao fogo da
resistência, ao fogo da oposição.

O Fogo original (o Fogo do Amor e do Espírito que percorria a minha carne, durante a minha passagem sobre a
Terra), é-lhes, hoje, totalmente acessível, totalmente possível.

O que se desenrola, sobre a Terra, não é mais privilégio de alguns santos ou de alguns seres tendo realizado o
Si, ou vivenciado o Absoluto, na encarnação.

É o retorno da normalidade que deve mostrar-lhes que o que estava anormal era, sim antes: tudo o que se
refere à sua história, tudo o que se refere à impressão de manter alguma coisa nesta vida.

A possibilidade (para muitos de vocês) de Ser Absoluto, hoje, assim como as manifestações da Infinita
Presença, vai fazê-los passar nesta Beatitude e neste Êxtase onde mais nada tem sentido senão, justamente,

Ser esta Beatitude e este Êxtase.

***

No Coração do Coração (aí onde não há mais nem questões, nem respostas, nem mesmo sentido de uma
pessoa ou de uma personalidade) encontra-se o contentamento permanente, como eu o expressei, o

manifestei, na encarnação.
Tudo isso é inteiramente possível, para todos vocês, a cada minuto, a cada sopro, quer o seu olhar esteja

focado dentro de vocês, quer o seu olhar refira-se ao que está além da visão.
O verdadeiro olhar não é a visão.

Ele é, simplesmente, esta Paz inimaginável que ocorre, efetivamente, a partir do momento em que vocês
cessam toda busca, em que vocês percebem (real e concretamente, como lhes dizia BIDI) que toda forma de

conhecimento é apenas um divagar, apenas uma satisfação do ego e do orgulho, em si, que quer controlar,
apropriar-se, compreender.

Ao arriar todos os seus fardos, ao aceitar Ver, realmente, a Paz Suprema irá preenchê-los, porque isso é o que
vocês São.

Mais do que nunca, hoje, acompanhados pelo Anjo URIEL, vocês têm a possibilidade de desaparecer de
vocês mesmos, a fim de renascer para a sua Verdade (ndr: ver as modalidades de acompanhamento de

URIEL na coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1)).
Não há mais necessidade de aguardar, de estar do outro lado do Véu (que não existe mais, aliás).

Não é mais necessário realizar momentos privilegiados, mas, sim, estar mais, inteira e integralmente, instalado
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Não é mais necessário realizar momentos privilegiados, mas, sim, estar mais, inteira e integralmente, instalado
no tempo do seu presente e da sua Presença, no próprio silêncio da consciência.

Porque, efetivamente, no fato de abandonar toda veleidade ou toda propensão para expressar uma
consciência, encontra-se a Verdade: esta Beatitude.

Esta Paz que está inscrita (como a ferro quente, no corpo e na consciência) como uma falta e que é a base de
toda dinâmica de busca de satisfação, de equilíbrio, já está aí.

E, eu diria, de algum modo, cada vez mais aí, a partir do momento em que vocês aceitarem sair das suas
próprias interrogações e dos seus próprios questionamentos sobre vocês mesmos.

Porque vocês mesmos, do ponto de vista onde vocês estão, jamais poderá chegar ao que vocês São,
realmente: é preciso renascer, é preciso ressucitar, é preciso, enfim, simplesmente, Ser.

E Ser não depende de qualquer circunstância, de qualquer conhecimento, de qualquer progresso.
Naturalmente, algumas das minhas Irmãs (e em particular, as ocidentais, eu diria) desenvolveram-lhes

amplamente a Humildade (ndr: ver, especialmente, as diferentes intervenções de TERESA DE LISIEUX (2)).
Porque é no Silêncio que vocês se tornam o Outro, e, em nenhum caso, criticando-o, ou elogiando-o.

Viver o Outro, viver a Luz, é desaparecer si mesmo e desaparecer o Si: nós lhes dissemos isso de diferentes
modos, nós lhes propomos isso, com diferentes abordagens.

***

Doravante, devido à Presença de URIEL, isso é muito mais perceptível.
E se, em última análise, vocês tiverem a impressão de tropeçar em alguma coisa, lembrem-se de que isso é

apenas vocês mesmos que resistem (mesmo proclamando exatamente o contrário), e de que as resistências e
os medos que estão inscritos nesta história efêmera que vocês acreditam estar, são os melhores freios ao que

vocês São, realmente.
Nesses tempos tão particulares, nós muitas vezes lhes dissemos que não são certamente vocês que

desaparecem, mas todas as ilusões.
Então, é claro, se vocês ficarem do lado da ilusão, vocês apenas poderão constatar que, ali, vocês não estão.

E, não estar ali, é considerar, já, uma distância a percorrer, um caminho a percorrer, uma ascese a efetuar.
Nada disso irá conduzi-los ao que vocês São.

Então, é claro, alguns Yoga, alguns ensinamentos, permitiram-lhes viver estados e experiências onde a Paz
estava presente.

Mas se vocês estiverem na resistência, obviamente, vocês não fizeram da experiência da Paz o seu cotidiano.
E, para fazê-lo, é preciso desaparecer, na totalidade.

Elementos importantes foram dados a vocês por aquele que se nomeia BIDI, assim como pelos Arcanjos, e
por nós mesmos.

Eu gostaria de dizer, hoje, que vocês nada mais têm a fazer senão se afirmar, Estar aí.
O que quer que vocês façam da sua vida usual, estejam sempre aí e Presente, além do trabalho que vocês

estão fazendo.
E a Paz irá surgir, não simplesmente enquanto experiência, mas, sim, como a manifestação (profunda, aqui

mesmo sobre este mundo) da sua natureza.
E vocês ficam na Paz.

E quando vocês estão em Paz, o que vocês podem desejar?
O que vocês podem procurar?

O que vocês podem solicitar ou postular?
A Paz é a resposta: ela é todas as respostas.

Porque, em Shantinilaya, todos os jogos cessaram, todas as interações cessaram, e todas as projeções
cessaram.

Mesmo quando vocês se servem deste corpo (para fazer o que vocês têm que fazer), o que quer que vocês
façam, vocês permanecem na Paz.

Estar na Paz é, já, não mais se projetar: não mais se projetar em um futuro, em qualquer relação que seja, não
mais imaginar ou supor o que vai pensar, o outro (ou dizer, o outro).

É continuar a viver a vida ordinária, enquanto estando si mesmo no extraordinário.
Este extraordinário, é claro, está aí, de toda Eternidade, mas foi o refinamento, em alguma parte, da sua

consciência, que os levou ali, que preparou, ou que fez viver isso.

***

O sentido das minhas palavras é, sobretudo, dizer-lhes que mesmo se, até agora, não lhes pareceu viver
experiências ou estados, é-lhes preciso superar o que vocês não vivenciaram (estados ou experiências), não

para esperar vivê-lo, mas, sim, para estabelecer-se, realmente, na sua impermanência, no seu Absoluto.
Jamais vejam isso (como foi dito) como um objetivo, como um caminho a percorrer, mas como, simplesmente,



uma evidência que sempre esteve aí e que estava encoberta, pelo hábito, pela própria pessoa, pelas
obrigações deste mundo.

 Lembrem-se, sobretudo, de que, cada vez mais, tudo está aí, onipresente, batendo à sua porta.
E de que, se vocês ainda perceberem uma distância ou uma vala entre o que nós lhes dizemos e o que vocês

São, é que vocês simplesmente não passaram ao lugar correto e que vocês esperam adquirir, em meio à
personalidade, um poder, uma vantagem.

 Jamais a personalidade irá obter isso.
Mais do que nunca, é preciso conscientizar, compreender, apreender e aceitar que só se vocês morrerem a

vocês mesmos, é que vocês irão renascer.

***

Então, as circunstâncias da Luz e da vida fizeram com que muitos de vocês fossem levados, de diferentes
maneiras (mesmo pelo sofrimento deste corpo), a realizar o que vocês São.

Realizá-lo não é uma realização inscrita em um tempo ou em um determinado espaço, mas é uma realização
instantânea e imediata, assim que vocês aceitam, realmente, sinceramente, morrer para vocês mesmos.

Morrer para si mesmo não é um suicídio, ainda menos uma negação da vida, mas é viver a Verdadeira Vida.
Viver a Verdadeira Vida não pode se acompanhar de uma manifestação da consciência ordinária.

Esta serve a vocês para a vida ordinária.
Ela é últi, enquanto vocês estiverem presentes, aqui, para as atividades cotidianas e habituais da vida.

Mas nenhum hábito, nenhuma atividade da sua vida, pode levá-los ao que vocês São, na Verdade, exceto
morrer para si mesmo.

Esse “morrer para si mesmo” é muito mais intenso do que o que nós havíamos empregado como expressão,
mesmo se houver tensão para o Abandono, há ainda a expressão, é claro, de uma forma de personalidade
(como isso foi perfeitamente descrito pela minha Irmã HILDEGARDA) (ndr: ver a sua intervenção de 25 de

outubro de 2010 (3)).
Mas, hoje, as circunstâncias ambientais, as circunstâncias da consciência, e da própria Terra, coloca-os frente

ao que poderia parecer-lhes (do ponto de vista da personalidade) como um desafio ou uma urgência.
Mas este desafio e esta urgência não estão aí para contrariar outra coisa senão a personalidade efêmera.

Podemos dizer que, cada vez mais, quanto mais os dias passarem (do seu tempo terrestre), mais vocês terão
facilidade para ser o que vocês São.

Mas, para isso, é preciso sair de vocês mesmos: não é preciso mais aderir a qualquer medo, não é preciso
mais aderir a qualquer ilusão, enquanto aquiescendo ao fato de vivê-lo.

A Morada da Paz Suprema, como nós lhes dissemos, é a nossa Essência Comum, a nossa natureza profunda,
muito além de uma simples experiência, de uma simples meditação.

***

Vocês vão frequentemente constatar que a Morada da Paz Suprema está aí.
E que ela está ainda mais aí quando vocês a deixam Estar, até o momento em que não houver mais separação

entre a sua consciência e a Morada da Paz Suprema: vocês não serão mais uma consciência, vocês irão se
tornar a Morada da Paz Suprema (coisa que eu amplamente mostrei, durante a minha passagem sobre a Terra).
Então, é claro, a personalidade irá sempre encontrar alguma coisa para repetir: que é uma perda de tempo, que

vocês não estão ali, que vocês jamais estarão ali, que existem obstáculos, restrições, obrigações.
Mas nada de tudo isso poderá durar muito tempo diante da Morada da Paz Suprema que vocês São.

E aí, caberá a vocês escolher, e caberá a vocês decidir, o que nutrir, o que alimentar.
Mesmo se isso não lhes aparecer claramente, em princípio, vocês irão constatar bem depressa que vocês não

poderão fazer outra coisa senão aquiescer ou recusar.

***

Não existe desejo, em meio à personalidade, que possa conduzi-los à Morada da Paz Suprema: nada da sua
personalidade pode, aliás, levá-los ali.

É apenas desaparecendo de vocês mesmos que irá emergir, não mais simplesmente um estado, uma
experiência (com sua lembrança), mas, muito mais, o estado (permanente, estável) do que vocês São.

A intensidade da manifestação dos Elementos (em vocês, como sobre a Terra) tem apenas um único objetivo
e é esse: fazê-los descobrir o que vocês São: a Morada da Paz Suprema.

Só a pessoa tem medo.
Só a pessoa procura.



Só a pessoa se interroga.
Isso irá se tornar a sua vivência, não mais somente um modelo ou uma crença, ou uma experiência, mas uma

vivência permanente que espera, da sua parte, o seu próprio desaparecimento.
Fazer desaparecer o sentido da pessoa, fazer desaparecer a percepção do corpo, fazer desaparecer toda
projeção da própria consciência, todo julgamento (porque o julgamento separa), toda adoração (porque a

adoração os separa, também).
Mesmo se, é claro, na tradição do meu país de passagem (ndr: a Índia) isso era uma constante, mas as

circunstâncias temporais não eram as mesmas.

***

Vocês não podem (e vocês irão conscientizá-lo, cada vez mais) tornar-se Luz, porque vocês já o São.
Vocês não podem procurar a Liberação, porque vocês já o Estão.

Naturalmente, a personalidade não pode acreditar nisso (nem mesmo aceitá-lo), mas, por outro lado, ela
sempre irá procurá-lo, afastando-os sempre mais do que vocês São.

Deixem a Luz trabalhar, deixem trabalhar o que atua no corpo de vocês.
Quer vocês o nomeiem Templo ou saco, nada muda.

O que está chegando não é uma experiência, nem mesmo um aprendizado (como vocês o fizeram, durante
esses anos, para muitos de vocês).

O que está chegando é radicalmente novo, radicalmente inédito.
Isso já está aí porque vocês o São, de toda Eternidade.

Mas a presença de uma consciência coletiva (ou de uma ilusão coletiva) os impede ainda de se revelar,
totalmente, a vocês.

Cabe a vocês saber se vocês querem participar da ilusão coletiva, ou não.
E, ainda uma vez, não é delatando esta ilusão coletiva que vocês irão encontrar a Verdade.

A Verdade está em vocês, de toda Eternidade, e ela não é, de forma alguma, dependente de qualquer
circunstância que seja.

Simplesmente, o trabalho que vocês realizaram (e que nós realizamos, com vocês) mudou as condições da
ilusão coletiva.

Então, é claro, vocês ouvirão falar de Despertar da consciência, no nível coletivo.
Vocês ouvirão falar, cada vez mais, de mudança da consciência, de uma Era do Ouro.

Mas tudo isso são apenas projeções da consciência.
A única Era do Ouro é vocês mesmos.

E esta Era do Ouro, em vocês, é independente de qualquer manifestação de interação de consciências (na
Dimensão onde vocês estão, como em qualquer Dimensão).

Há apenas a personalidade que crê e espera realizar histórias que não terminam, com uma ilusão de
progressão, de melhoria.

***

O que é perfeito, originalmente, não pode ser menos perfeito, no final: o que é perfeito fica e permanece
assim, e não pode ser alterado.

Ora, vocês são perfeitos.
A grande revolução, ela está aí.

E vocês precisam superar e transcender, os estados, as experiências, as histórias, o mundo (este, como todos
os outros).

Se vocês quiserem ser plenos: esvaziem-se, não rejeitando qualquer elemento deste mundo (como de
qualquer outro mundo).

Lembrem-se de que há imúmeras verdades.
Elas são verdades relativas, que são em função, unicamente, da localização onde vocês estão.

Mas há apenas uma Verdade Absoluta.
Para isso, é-lhes preciso não mais estar inscritos no efêmero, na consciência.

Mudar de olhar, de ponto de vista, não por um ato de vontade, mas sim vendo, clara e lucidamente, as coisas.
Esta refutação, agora, não é mais para fazer (como dizia BIDI), mas é a própria Luz que refuta o ilusório, não

agindo contra, mas se instalando.
O que vocês veem nos seus Céus, o que vocês veem em vocês, o que vocês veem dos Elementos, o que

vocês veem da Luz, É a Verdade Absoluta.
É como se (tomando esta analogia) vocês captassem certa banda de frequências, e que a única realidade

possível e conhecida estivesse ligada a esta gama de frequências, com os seus limites.



E que depois, aí em cima, se sobrepusesse uma nova gama de frequências não tendo mais limites e,
sobretudo, fazendo desaparecer os limites anteriores.

Lembrem-se de que vocês nada podem levar da sua história porque, cada vez que vocês renascem, a história
passada não existe mais.

Mas, aí, o renascimento que está aí é uma verdadeira Ressurreição.
Não das suas memórias passadas (mesmo se elas se atualizam em vocês), mas, sim, a memória do que vocês

São, real e verdadeiramente, além de toda encarnação, de toda reencarnação, de toda lei, até mesmo, de
causalidade.

O que se desenrola neste corpo, desenrola-se também na sua consciência.
O que se desenrola sobre este mundo, desenrola-se, do mesmo modo, em vocês: o término de todas as

ilusões, e de todos os efêmeros.

***

Vejam bem o que é efêmero, não para vocês ali se agarrar, mas sim para dali se separar, não como um ato de
vontade que gostaria de pôr fim a tal relação, a tal pessoa ou a tal mundo, mas bem como aquele que vive,

realmente, o fim da ilusão.
Ora, a personalidade jamais vai querer reconhecer o seu fim, nem a ilusão do que ela vive.

Isso é, então, uma mudança de localização, uma mudança de olhar.
Isso é, então, uma mudança de ponto de vista, que não é o ponto de vista de um pensamento, mas, sim, o

ponto de vista da própria consciência.
A particularidade desse novo ponto de vista é que ele pode se acompanhar, também, do desaparecimento de

todo ponto de vista, muito mais rapidamente, muito mais facilmente.
O desaparecimento de todo ponto de vista permite viver a deslocalização definitiva de uma forma, de uma

consciência ou de um estado, instalando-os neste Absoluto, cuja testemunha é Shantinilaya.
Shantinilaya jamais será uma projeção ou uma expressão da consciência, porque é um estado que pode ser

reencontrado à vontade.
Ele pode até mesmo ser permanente.

É o que está atrás da consciência que decide isso: não são vocês, nem a Luz, que vão decidir.
Deste modo, então, o jogo das interações, das ressonâncias, das oposições e das justaposições, o jogo de

todas as consciências, está aparecendo para vocês.
E é vendo o jogo de todas as consciências que vocês perdem o sentido da identidade, e que vocês vivem a

Ressurreição.

***

As circunstâncias do mundo ilusório tornam-se, pela ação dos Cavaleiros, cada vez mais perturbadas.
Mas isso não deve (como vocês sabem), de maneira alguma, causar pânico, ou fazê-los procurar alguma data
posterior, mas é um incentivo para deixar o que vocês São, Ser, além de toda aparência, de toda ilusão e de

todo Efêmero.
A Luz que foi vista, a Luz que foi vivenciada, deve dar lugar, na totalidade, ao que vocês São, ou seja, a própria
Luz, não mais uma consciência que está localizada, não mais uma consciência que é tributária de uma forma ou

de uma variedade de formas, mas que está totalmente liberada.
Tenham em mente também que, mesmo se isso lhes parecer demasiadamente afastado do que vocês São

(nesta pessoa), não concebam qualquer aflição, nem qualquer sofrimento, porque há, no desenrolar da ilusão
do mundo, um mecanismo final que está engrenado.

Esse mecanismo final apenas se refere à ilusão, mas não é referente à Verdade, muito pelo contrário.
Só desaparece o que apareceu um dia, e que é a consciência.

Isso não é o desaparecimento da Vida, mas o seu aparecimento, muito pelo contrário, que está aí.

***

Não há melhor atitude, como lhes dizia e repetia UM AMIGO, do que “permanecer Tranquilo”, do que se imergir
na Paz (ndr: ver, em particular, sua intervenção de 02 de julho de 2012 (4)).

Porque a Paz é o recurso: não há outro.
No término final da ilusão deste mundo efêmero, somente a Paz é Eterna.

Esta Paz Suprema (que não depende, eu lembro vocês, de qualquer circunstância e, ainda menos, das
circunstâncias temporais da ilusão, ainda menos, da sua pessoa) é o único Último, o único Absoluto, e a única

Verdade que pertence a todos, porque ela é Absoluto, ela também.



Quanto mais o tempo deste mundo transcorrer, mais vocês se aproximam do não tempo, do não espaço, da
não projeção, e da não consciência (ou a-consciência).

Em última análise, a Morada da Paz Suprema sempre esteve aí, mas ela irá se tornar cada vez mais sensível, a
partir do momento em que todo o resto (absolutamente todo o resto) for deixado para o que ele é, ou seja,

efêmero e ilusório, mesmo se for preciso vivê-lo, mesmo se for preciso ali realizar algumas tarefas, algumas
ações, algumas interações.

***

Vocês irão, cada vez mais, perceber que não há distância, que não há mais separação.
Mas vocês irão também constatar que isso será, cada vez mais, um ou outro: ou a personalidade desaparece e
a Paz aumenta, ou a Paz se afasta e a personalidade se reforça, traduzindo, assim, a necessidade de existir, ou

seja, de se manter fora da Verdade, de se manter fora da Paz Suprema.
Isso irá lhes mostrar, com cada vez mais clareza, realidade, aí onde vocês Estão, e aí onde vocês não estão.

Não concebam nem inquietude, nem satisfação, porque aí onde vocês Estão é muito exatamente o lugar
correto.

E se a Morada da Paz Suprema não lhes aparecer, por enquanto, não se esqueçam de que querer lutar para
adquirir isso, é impossível, porque isso já está aí.

Então, sigam o seu caminho, e deixem trabalhar, à sua maneira, naquele momento, a Luz.
Mas não alimentem a sua personalidade com o sentido de uma busca ou de uma procura, nem alimentem o

Efêmero apoiando e se apoiando no Efêmero.
A Morada da Paz Suprema não é uma aquisição: isso é inato.

São simplesmente as circunstâncias dos elementos deste mundo (e de todas as camadas ilusórias) que
mudam, devido à Liberação da Terra.

***

Vocês apenas têm que seguir as linhas de menor resistência.
E as linhas de menor resistência são aquelas onde a personalidade não pode estar presente.

Esqueçam vocês mesmos.
Desapareçam de vocês mesmos, e vocês verão, por vocês mesmos, o que se é.

Mas não criem um objetivo porque isso é instantâneo.
Não criem, tampouco, uma meta, nem mesmo uma finalidade, porque isso acontece AQUI e AGORA.

A ação e a Radiância do Anjo URIEL é preponderante (como vocês o sabem) para viver isso.
Deixem simplesmente a Paz aumentar, em vocês: deixem-na tomar todo o lugar.

Não há outro meio senão apagar si mesmo.
Eis algumas reflexões que resultam do que foi proposto por UM AMIGO.

***

E eu acho que nós ainda temos tempo para abrir um espaço de perguntas, referentes, exclusivamente, ao que
eu acabei de enunciar, e viver, nos espaços das suas perguntas, este estado de Paz Suprema, além de todo

estado.

***

Pergunta: qual a diferença que existe entre instalar-se na Paz e em Shantinilaya?

É muito simples: quando Shantinilaya é o que você É, não existe mais questão, mais interrogação, mais
sentido do que quer que seja, porque você se tornou, você mesmo, o sentido: o mundo não existe mais e, no

entanto, ele está aí.
Na Morada da Paz Suprema não há qualquer consciência separada, não existe então qualquer sentido de uma

identidade (mesmo se ela puder ainda estar presente, para algumas ações).
Mas não é mais esta personalidade que decide, que dirige, mas é a Morada da Paz Suprema.

A experiência da Paz não é a Morada da Paz Suprema.
A experiência da Luz não é suficiente para Ser Luz.

É preciso sair da experiência (que está inscrita em um contexto temporário, a um dado momento da vida) para



entrar na Eternidade do Presente: sair desta crença, inscrita em todos, como uma sucessão de experiências e
de estados, vai levá-los a viver o que vocês São.
Naturalmente, isso são incentivos e orientações.

Mas Shantinilaya é este Êxtase permanente, que não se importa com as circunstâncias do mundo e, até
mesmo, com a sua própria vida (que não existe mais).

A Paz é um estado que pode chegar quando as circunstâncias ali forem convenientes (Interiores como
exteriores).

Shantinilaya não se importa com as circunstâncias, Interiores ou exteriores.
Esta Beatitude é o estado normal do Ser, além da encarnação e de qualquer forma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Através do que é para Ser, eu terminarei com estas palavras: eu Sou aquela que eu Sou, mas eu Sou também
cada um de vocês, na mesma Unidade, na mesma consciência, cujo suporte é Shantinilaya.

***

Irmãs e Irmãos, na humanidade, o Amor - Luz É, de toda Eternidade.
Então, que a minha bênção e a sua se unam, no mesmo ímpeto, na mesma Paz.

Eu sou MA ANANDA MOYI, eu sou vocês, em cada um.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

************
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Eu sou MA ANANDA MOYI, Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos, mutuamente, no Silêncio e na Paz,
com todas as minhas Bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu estou de novo com vocês, hoje, e eu me permito, agora, antes de começar a falar, remetê-los ao que eu
pude dizer, há mais de um ano, com relação ao retorno da alma, da matéria, para o Espírito, porque, em última
análise, tudo o que pode se manifestar e se desenrolar para vocês, tudo o que chega e tudo o que ocorre em
toda a sua vida, é apenas o reflexo desta Reversão da alma (ndr: suas intervenções de 09 e de 21 de agosto

de 2011 (1)).
Até agora, eu havia dito que a alma foi artificialmente cortada ao Espírito, e que a sua única via de manifestação

e de saída era a matéria e a encarnação.

***

A alma Retornou, o Triângulo do Fogo foi recolocado no sentido correto, permitindo-lhes viver o Fogo do
Coração, o Fogo do Amor, o Fogo da Luz.

Naturalmente, o que até agora não implicava em incompatibilidade entre o que nós nomeamos o efêmero (ou
seja, a vida) e (o que vocês São) a Eternidade, acomodava-se muito bem um com o outro.

Hoje, isso não segue do mesmo modo porque a Reversão da alma tendo terminado, em vocês (para aqueles
de vocês que vivem isso), com o eixo ATRAÇÃO-VISÃO, a atração para a matéria foi reduzida.

O conjunto do que foi realizado leva-os, hoje, a viver coisas diferentes.
Independentemente do que elas possam suscitar em vocês, é preciso principalmente ver, de algum modo,

algo muito mais geral do que o que lhes é próprio, nas suas percepções, nos seus sentires e nas suas
vivências.

A Reversão da alma, pessoal, implicou, obviamente, aí também, em uma Reversão da alma, coletiva, que
começou a se manifestar há poucas semanas, referente à Liberação da Terra e ao Desenvolvimento do

Coração Ascensional, assim como ao Canal Mariano que nós nomeamos coletivo.

***

A Luz chegou até vocês: ela desceu em um movimento que vocês podem denominar de cima / para baixo.
Ali respondeu um movimento de baixo / para cima: ilustrado pela Onda da Vida, pela Kundalini, pelas

Vibrações celulares ou pelo Desenvolvimento do Coração Ascensional, assim como pelo Canal Mariano (ndr:
ver, em particular, o protocolo “Desenvolvimento do Coração Ascensional” (2)).

Hoje, a alma coletiva da Terra, a alma coletiva da humanidade (com mais ou menos facilidade, com mais ou
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menos evidência, ou, ainda, pesares), Retornou.
Ela Retornou para o Espírito e deu, de algum modo, o seu consentimento para viver, agora e a partir de hoje, o

que é para viver.

***

A última Passagem, impulsionada por URIEL (no nível coletivo e por vezes individual), permitiu à alma coletiva
da humanidade e da Terra mudar a sua polaridade.

Essa mudança de polaridade não é simplesmente uma inversão no sentido de cima / para baixo, de baixo / para
cima, mas, também, do interior / para o exterior e da esquerda / para a direita.

Isso, naturalmente, deve ser atualizado, nos eventos da Terra, por alguns movimentos geofísicos (nós, as
minhas Irmãs e eu, abordamos longamente sobre a ação dos Cavaleiros, da Fusão dos Elementos e dos

Éteres).
Tudo isso contribuiu para fazer Bascular a alma da Terra, e a de vocês, a fim de que ela não fique mais sujeita
ao confinamento do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, de que possa livremente decidir por voltar-se, na totalidade, para
o Espírito, para a Unidade e para Shantinilaya, ou por manter a experiência de uma consciência, seja ela qual

for, em qualquer Dimensão.
O fim das Linhas de Predação, o fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, e a Passagem da Porta Estreita, o acesso ao
coração do Coração (que está situado imediatamente acima, ou seja, na ligação, de algum modo, entre OD e

ER do seu peito), decorrem diretamente (assim como o emprego da Merkabah Interdimensional e
da Lemniscata Sagrada) desta última Reversão da própria alma para a sua Eternidade.

***

Não se esqueçam de que a alma é um intermediário entre a matéria e o Espírito.
Mas de que a alma não é a Eternidade.

Ela é algo que não evolui na mesma escala de tempo que a vida humana, mas ela é apenas uma interface que
permite ou separar, ou conectar, com o que está em cima e com o que está embaixo.

O fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, a restituição do Alfa e do Ômega permite, ao mesmo tempo, beneficiar-se da
Morada da Paz Suprema, mas também considerar o fim da alma e o Retorno ao Espírito.

Isso pode se expressar por todas as modificações que vocês vivem e pelo conjunto das perguntas que vocês
se fazem em relação, também, aos seus contextos de vida, ao que entra em vocês e ao que sai de vocês (quer

sejam os pensamentos, as palavras, ou ainda o que entra em vocês como os alimentos e a respiração), ou a
qualquer outra coisa como a Onda da Vida ou, ainda, a percepção da Coroa Radiante da cabeça e do Coração.

Tudo isso se transforma em vocês.
Há, é claro, as próprias modificações da consciência que são as testemunhas, desde a revelação das suas

Linhagens (possível durante as suas noites ou de outra forma), ou ainda as modificações, por vezes
importantes, sujeitas realmente à fisiologia deste corpo.

A Reversão da alma foi, por sua vez, completada.
O fim da Predação e o fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO permitem o retorno ao Alfa e ao Ômega, não impedindo
mais, sobretudo, o Desenvolvimento do Coração Ascensional através do que são nomeadas as Portas AL e

UNIDADE, acopladas, desta vez, à Porta KI-RIS-TI.
O conjunto dos impulsos (quer sejam Metatrônicos, quer sejam Marianos) apenas acontece, na realidade, para

permitir, exclusivamente, que a alma se desprenda da materialidade: é o retorno à multidimensionalidade.

***

Enquanto oficiante do Manto Azul da Graça, eu oficio, de novo, como MARIA lhes disse, a partir de hoje, de
maneira mais precisa, mais intensa e mais perceptível para vocês.

A mobilização do eixo ALFA e ÔMEGA, em substituição ao eixo ATRAÇÃO-VISÃO (que isso seja para este
corpo que está aí, ainda, sobre esta Terra, e para a sua alma que ainda o alimenta), não alimenta mais

simplesmente este corpo, mas se Voltou, realmente, para o Espírito.
O eixo ATRAÇÃO-VISÃO dá lugar ao ALFA e ÔMEGA, permitindo-lhes, de algum modo, dizer, vocês também:

“eu sou o Alfa e o Ômega”, ou seja, recuperar a totalidade do Amor, a totalidade da Luz, a totalidade da
Verdade.

Não há mais necessidade de interface ou de intermediário: há apenas a Verdade que vai lhes aparecer, se isso
já não ocorreu, de maneira cada vez mais esclarecida, de maneira cada vez mais segura.

O que vocês assistem (em vocês, como sobre o mundo) são apenas as últimas convulsões do que MARIA
lhes nomeou: “parto e libertação” (ndr: sua intervenção de 1º de dezembro de 2012 (3)).

Isso se expressa, cada vez mais, vocês sabem disso, por momentos ou de Beatitude, ou do que vocês



poderiam chamar de ausência ou de desaparecimento.
Alguns de vocês acederam, agora, ao que há depois do desaparecimento, ou seja, o aparecimento da

Eternidade, da Felicidade, da Morada da Paz Suprema, ou, ainda, as experiências de Estado de Ser ou o
estabelecimento, até mesmo, em meio ao Absoluto.

***

O fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO (através das Portas do corpo, como da Cruz da cabeça) põe fim, aí também,
a uma série de obrigações ligadas à fisiologia, à individualidade, desta personalidade em encarnação.

Isso se reflete, de maneira importante, por muitas mudanças.
Essas mudanças não se referem mais somente à Vibração, mas diretamente ao corpo de carne, nas suas

necessidades, nos seus funcionamentos e, se vocês obedecerem às novas necessidades do corpo, sejam
quais forem essas modificações, vocês não vão demorar para ver aparecer, em vocês, esta Morada da Paz

Suprema.
Porque o corpo é o local, é claro, sobre este mundo, onde se apoia a Vibração, mas também onde se apoia a

alma e se manifesta a alma.
A Reversão do eixo ATRAÇÃO-VISÃO liberou, então, as Portas AL e UNIDADE.

Permitindo, sobretudo, ao Espírito, revelar-se e reforçar a própria Unidade, assim como a capacidade para
viver (pelo Desenvolvimento do Coração Ascensional ou por um dos componentes que lhes foram descritos

anteriormente) a Verdade Última do seu Ser.
A descoberta desta Verdade Última, como a vivência desta Verdade Última, são os momentos em que a

Alegria e a Paz estão na frente do seu palco.
É como se a Alegria e a Paz viessem afastar e fazer desaparecer tudo o que apenas tem um tempo.

Não se assustem com as mudanças da sua fisiologia, do seu estado de saúde, das suas circunstâncias de
vida, porque o que quer que mude, o que quer que vocês percebam, em última análise, representa apenas a

Reversão da alma para a Luz, na aceitação do seu próprio sacrifício, a fim de encontrar a Essência, o Espírito e
o Absoluto.

***

Isso pode representar, é claro, constrangimentos para o seu corpo, mas vocês irão notar facilmente que
qualquer que seja o dilema deste corpo (que isso se expresse por uma intolerância a tal coisa ou pelo

aparecimento de uma doença ou pelo desaparecimento de uma doença), isso nada muda.
A sua consciência e o que vocês São descobrem, cada vez mais, a Morada da Paz Suprema (mesmo se vocês

não a expressarem por essa palavra) ou, ainda, Shantinilaya.
O que vocês podem ainda denominar desaparecimento ou ausência ou estase ou, ainda, confusão, irá lhes

aparecer, de maneira cada vez mais clara, como, efetivamente, o modo, para vocês, de manifestar a Morada da
Paz Suprema.

Lembrem-se também de que, ao nos chamar, as minhas duas Irmãs e eu, durante este período, vocês irão
encontrar também, nos nossos Contatos, nas nossas Comunhões e também nas nossas expressões,

doravante, para com vocês, mesmo com as suas palavras, não somente um reconforto, ou mesmo uma prova,
mas, muito mais, uma ação real na Reversão da alma e na cessação total do que é nomeado ATRAÇÃO-

VISÃO.

***

Durante a minha experiência da encarnação, eu podia ficar anos sem nada absorver porque a Luz me
alimentava.

Isso, vocês fazem a experiência, hoje, e eu os convido a acatar o que bem lhes explicou a minha Irmã
HILDEGARDA (ndr: sua intervenção de 03 de outubro de 2012 (4)).

Não vão contra a Luz, pelos seus hábitos: em primeiro lugar, pelos hábitos deste corpo.
Se a Reversão da alma lhes pedir para dormir vinte horas: então, durmam vinte horas.

Se a Reversão da alma fizer desaparecer o sono: então, tampouco não se preocupem com isso.
Se a Reversão da alma fizer cessar todas as necessidades que lhes eram habituais anteriormente, sejam quais

forem: não se preocupem porque, se vocês superarem a primeira fase de preocupação onde os hábitos são
transformados, vocês irão descobrir que através disso se manifesta, cada vez mais facilmente, Shantinilaya.

Então, é claro, sempre, o que corresponde à pessoa vai ali ver uma ameaça à sua integridade corporal, porque,
na fisiologia usual, não é habitual viver sem isso ou aquilo, ou viver com isso ou aquilo.

Bem, este hábito terminou.
Torna-se cada vez mais compreensível para vocês que, independentemente das circunstâncias deste corpo,
independentemente das circunstâncias da sua fisiologia, independentemente da existência e da presença dos



seus hábitos, alguns deles desaparecem, sem motivo aparente e, sobretudo, sem qualquer ação da parte de
vocês.

Aceitem isso como uma evidência da Luz, e vocês irão vivenciar os frutos de maneira cada vez mais imediata.
O que dificilmente era concebível há ainda alguns anos (e experimentável), está, hoje, totalmente aberto, pelo
próprio fato da Reversão da alma e pela substituição do eixo ATRAÇÃO-VISÃO pelo eixo nomeado ALFA e

ÔMEGA.

***

A Terra também deve se adequar a essa mudança de eixo, a essa mudança de inclinação: ela resolveu isso.
As coisas estando resolvidas e realizadas no que nós nomeamos (e vocês nomearam, também) os planos

sutis, há apenas que deixar manifestar, no plano tangível e visível, do lado de vocês, o que chegou nesse plano
Etéreo.

O Fogo do Éter pôs fim à falsificação do Éter.
Encontrar o seu Éter original efetivamente desencadeou processos, diversos e variados, no seu corpo, durante

esses anos.
Esses processos, diversos e variados, acomodam-se (de maneira mais do que tangível) às modificações, por

vezes fenomenais, do que era a sua vida.
Não se alarmem: contentem-se em colher os frutos, ou seja, a Paz.

Só o mental irá sempre questioná-los, só a dúvida poderá assaltá-los.
Mas nada pode impedir, em vocês, a progressão da Luz (mesmo as suas interrogações, mesmo as suas

dúvidas) porque o corpo não é somente um ressonador da alma e a testemunha da alma, mas o corpo, aqui
presente, na sua Dimensão, tornou-se, de algum modo, a testemunha do Espírito.

E as regras do Espírito não são as regras da alma, em meio a este mundo falsificado.
O Espírito é independente da encarnação, o Espírito é independente da alma, mesmo se ali estiver conectado.

E o Fogo do Espírito vem Retornar a alma.
E essa Reversão da alma é responsável tanto pelas suas facilidades, como pelos seus inconvenientes.

Não se atrasem com isso.
A finalidade é Uma e Única: é o retorno da Luz e o retorno da Eternidade.

Isso acontece, em vocês, e isso irá acontecer, cada vez mais facilmente, em vocês, a partir do momento em
que vocês aceitarem totalmente esta ideia e em que vocês viverem isso, totalmente.

***

O fim da alma é o início da vida do Espírito.
Naturalmente, aqueles que não conhecem o Espírito apenas podem falar do corpo e da alma: eles estão

limitados pelas suas crenças, eles próprios, ou pelo desconhecimento do que eles creem conhecer.
A alma não é a finalidade: o Espírito é.

E esta finalidade jamais se moveu.
Simplesmente, a alma (pela série de encarnações, pelo conjunto dos hábitos e pela rotina do confinamento)

levou-os a ignorar, progressivamente, o Espírito.
Isso foi restabelecido: é o que vocês vivem nesta fase final.

O que acontece, na sua carne, não é para ser julgado nem condenado, é para ser, simplesmente, constatado.
E é naqueles momentos que a sua confiança no que vocês São (mesmo em meio à personalidade) pode

aparecer ou não.
Lembrem-se de que, se vocês escolherem a personalidade, a sua vida será, durante esses tempos, cada vez

mais repleta de dúvidas, de medos, de interrogações, ou mesmo de raiva, e de que, quanto mais vocês
deixarem esta alma ser infundida pelo Espírito, mais a sua personalidade irá lhes parecer em uma Paz que

nada pode vir alterar nem interromper.
Como eu lhes mostrei, durante a minha vida, sobre esta Terra: o que eu vivenciei, vocês irão vivê-lo.

Como CRISTO disse, para vocês, no ocidente (e como muitos sábios da Índia nos disseram): “o que eu vivi,
vocês irão vivê-lo; o que eu fiz, vocês irão fazê-lo também e muito maior ainda”.

Porque não há limites ao Espírito (contrariamente aos limites do corpo e da alma), e quando o Espírito revivifica
a carne, ele cria as condições da Ascensão da matéria e da carne.

É o que ocorre no seu microcosmos, como no nível de uma célula, como na escala do sistema solar.

***

O que foi vivenciado (pelas Vibrações, pela chegada da Luz, em vocês como sobre este sistema solar) deve



O que foi vivenciado (pelas Vibrações, pela chegada da Luz, em vocês como sobre este sistema solar) deve
então aparecer, também, para a alma coletiva da humanidade e para a alma coletiva da Terra, que irá engrenar,
então, esse processo de Basculamento, a um dado momento, específico, do qual ninguém pode conhecer a

data e que, no entanto, já está consumado em todos os outros Planos.
O que nós lhes podemos dizer é que, se nós começarmos subitamente esta fase final com vocês, é porque a

Terra o vivenciou, é porque o Céu o vivenciou, restando fazer a junção disso, neste Plano (aí onde vocês
estão).

Lembrem-se de que, frente a uma dificuldade ou ao pode parecer como uma dificuldade, se vocês mudarem o
olhar, se houver, em vocês a fé total na Luz, a fé total no que vocês São, então, o que pode chegar ou o que

podem temer, o que podem esperar, o que podem recear?
Vocês saíram do tempo.

A Reversão da alma para o Espírito os fez retornar ao Espírito e, portanto, à Eternidade, aí onde o tempo não
tem mais qualquer incidência (tal como é conhecido e vivenciado sobre a Terra).

Está aí ao que nós lhes chamamos, agora e doravante, a cada dia.

***

A Reversão da alma, realizada no nível da Terra, dá continuidade à Liberação da Terra e dá continuidade ao
desaparecimento das Linhas de Predação.

Naturalmente, o hábito e o seu peso fazem com que o coletivo da humanidade (na acepção: o mais importante,
em número, enquanto entidades de consciência) esteja ainda totalmente ignorante, até mesmo do que significa

a palavra “alma” ou “Espírito” e do que elas representam na vivência.
Mas o que está sendo ignorado, hoje, não poderá mais ser ignorado por ninguém, dentro de muito pouco

tempo.
Mas isso não deve, de forma alguma, nada perturbar, em vocês.

***

Eu terminarei por esta metáfora e por esta compreensão, muito simples: quando vocês morrem neste mundo, o
mundo continua, mas, para vocês, ele não existe mais.

É tão simples assim.
Então, é claro, é sedutor (para a alma voltada para a matéria) imaginar uma perenidade através da

reencarnação, imaginar uma evolução para esperar, um dia, sair do que é nomeado ‘ciclos da reencarnação’,
o Samsara, a Roda da Ilusão.

Mas, em última análise, a alma que foi infundida pelo Espírito não se coloca mais esse tipo de questões,
porque ela não procura, em meio a este mundo, nem recompensa, nem justificação.

A alma conectada ao que ela É, no Espírito, na Verdade, na Unidade, não tem mais necessidade do que quer
que seja para se apoiar neste mundo.

Isso não é a negação da vida, mas é, realmente, a Transcendência, da vida confinada, para a Vida Liberada.
É bem exatamente o que corresponde às diversas manifestações do corpo de vocês, que isso esteja situado
nas pernas ou nas costas, que isso esteja associado a dores (ligadas aos Elementos) na sua cabeça, ou ainda

às diferentes manifestações que vocês possivelmente vivenciaram há mais de um ano e meio, agora. 
Isso não tem qualquer importância porque tudo isso são apenas (como eu disse) manifestações e, além da
manifestação, no momento em que a alma coletiva da Terra tiver Basculado totalmente, então tudo isso se

torna, de algum modo, obsoleto.
Do mesmo modo, conforme a minha metáfora: quando vocês morrem, para vocês o mundo desapareceu, nada

resta do que era este mundo.
Do mesmo modo, quando a alma despertou para o Espírito, quando ela efetuou o seu Basculamento e a sua
Reversão, no momento específico em que a Porta Estreita é atravessada, no momento em que o coração do
Coração começa se aproximar, então, naquele momento, tudo o que era justificativa e explicação, no plano

onde vocês estão, não tem mais consistência.
A única coisa que se mantém consistente é a Eternidade e isso é suficiente para fazê-los viver, para este

corpo, ao mesmo tempo o Êxtase, a Beatitude ou, ainda, o Samadhi (como muitas das minhas Irmãs, e eu
mesma, testemunhamos para vocês).

Vocês vivem exatamente a mesma coisa.
Então, é claro, em meio à personalidade, há sempre uma tendência a querer comparar, mesmo de maneira

quase inconsciente.
Ousar comparar-se ao CRISTO, ousar contrapor-se ao BUDA, ou a um dos místicos mais recentes tendo

vivenciado a Liberação: vocês devem superar isso.
Ou seja, nada há a comparar, nada há a contrapor: há apenas que Ser o que nós fomos, todos nós, e o que nós

Somos, todos nós.
Aceitar isso é a maior das Humildades e das Simplicidades.

Isso não é se rebaixar, nem se elevar: é colocar-se no lugar correto que é aquele do Amor e da Luz.



***

Eis ao que este período final, esses tempos de Basculamento e de Estrondo, abrem para vocês.
Alguns de vocês começaram a vivê-lo já desde muitas semanas, ou mesmo, para alguns de vocês, desde o

aparecimento da Onda da Vida.
Mas o que era um entusiasmo, à época, o que podia ser definido como um Êxtase novo, uma Beatitude nova,

tornou-se (eu diria, de algum modo, para aqueles de vocês que vivem isso desde o início da Onda da Vida) um
hábito ou, se vocês preferirem, uma segunda natureza que se torna a sua verdadeira natureza.

Então, naquele momento, vocês irão ajudar este corpo seguindo o que ele diz, não para explicar, mas para bem
verificar, por vocês mesmos que, se, por exemplo, vocês adotarem tal conduta e vocês sofrerem, cabe a

vocês modificar esta conduta.
Ajustem-se ao que lhes diz o corpo, porque, nesse momento, o corpo é vivificado pelo Espírito e não mais

apenas pela alma.
Isso é a ilustração tanto dos processos Vibratórios como dos processos da sua própria consciência, como da

própria a-consciência.

***

Se nós tanto insistimos sobre a Humildade significa que vocês poderão muito facilmente constatar, por vocês
mesmos, que, se vocês saírem da Humildade, então o processo de Paz, de Beatitude, o processo

de Shantinilaya, afasta-se de vocês.
Então, vocês terão uma testemunha, cada vez mais segura, cada vez mais formal, até mesmo, do que vocês
vivem, não através do que vocês creem, não através do que vocês veem (isso, mesmo com a visão etérea),

mas, muito mais simplesmente, no momento em que ocorrer alguma coisa: vocês estão em Paz ou não?
Vocês estão na Beatitude ou não?

É desta qualidade, desta quantidade, de Beatitude ou de Paz que vocês podem, não se julgar, medir-se ou
comparar, mas, sim, beneficiar-se ao máximo do afluxo da Luz e crescer, sempre, mais em Paz e em

Beatitude, até viver Shantinilaya.
Shantinilaya que irá lhes permitir, a um dado momento (tal como definiu MARIA), iluminar tudo o que era

histórico, iluminar, sem qualquer dúvida possível, a Eternidade que vocês São, além da crença e além das
Vibrações, além mesmo dos processos históricos deste mundo.

Isso é o que lhes promete esta última Reversão da alma coletiva da Terra, o fim das Linhas de Predação, a
Liberação da Terra e a Liberação de vocês.

***

Estão aí, portanto, alguns pensamentos que eu tinha que submeter a vocês a fim de verificarem, por vocês
mesmos, o que vocês estão vivendo.

Se houver, em vocês, interrogações referentes a essa Reversão da alma, a esse Basculamento ou a esse
Estrondo (da alma coletiva, como da sua), referentes ao que eu acabo de falar e que não teria sido falado em

outros lugares (senão eu me permitiria ali remetê-los), eu os escuto.

***

Pergunta: quando a alma é infundida pelo Espírito, as emoções ligadas aos hábitos das Linhas de
Predação saem sozinhas?

Sim.
Vocês não têm que ali se opor, vocês não têm que ali se contrapor, mas, muito real e concretamente, que

permanecer Tranquilo e deixar a Luz agir.
 Vocês nada podem sozinhos, porque toda ação por vocês mesmos, doravante, apenas irá decorrer, em última

análise, da ação do que pode restar do hábito da alma voltada para a matéria.
Quando a alma se volta para o Espírito, o que lhes parecia anteriormente um esforço ou uma necessidade,

torna-se natural e espontâneo.
Eu tomei o exemplo da alimentação porque ele é flagrante: até agora, vocês tinham necessidade de comer,

para subsistir, para viver, para continuar a fazer funcionar este corpo.
E, um dia, isso desaparece, ou seja, esta alimentação, no sentido em que vocês a compreendem, não é mais

tão indispensável nem necessário como antes, ou mesmo, até mesmo, com efeitos contrários.
Isso significa que vocês se alimentam, real e concretamente, da Luz, porque a alma não está mais cortada do



Espírito.
Naquele momento, lembrem-se de que vocês nada têm que decidir ou que agir, mas, muito mais, ter esta fé
total e absoluta na Luz, na sua ação, como nas suas resoluções referentes aos seus problemas, se houver.

Mas lembrem-se também de que, enquanto a personalidade estiver à frente, se eu puder dizer, ela irá justificar
sempre a sua necessidade de ação e de reação, a sua necessidade de manifestar emoções, para se sentir

viva.
Isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa quando o Espírito infunde a alma e o corpo.

***

Pergunta: é a mesma coisa quando somos confrontados com uma situação ambiental violenta?

Bem amada, porque será que CRISTO disse: “ofereça a outra face”.
Há, nisso, um dos maiores mistérios.

Aquele de vocês que está na personalidade irá achar isso, muito razoavelmente, perfeitamente estúpido: não
se resolve um problema deixando o problema se instalar ou se manifestar. 

Mas existe uma outra realidade, por trás disso, mas que necessita, ao mesmo tempo, de uma imensa coragem
e de uma imensa Humildade: não é o pedido para a Luz, mas é a fé na Luz que vai permitir a solução.
Além de saber se um acontecimento que ocorre na sua vida (mesmo muito violento) está ligado a uma

consequência de qualquer passado, de uma resistência à Luz (de você ou das próprias consequências ou de
uma outra pessoa): vá além disso.

Faça a experiência de ver, por si mesma, se a Luz resolve o que há para resolver.
Evidentemente, se não existir, previamente, o processo Vibratório tendo sido vivenciado durante esses anos,

se o acesso ao despertar ou à Liberação não tiver ocorrido, jamais a Luz irá intervir.
Por outro lado, a partir do momento em que houver abertura, real e vivenciada, no corpo (pelos diversos sinais

que vocês conhecem, talvez, há anos), então, não há qualquer obstáculo para a resolução da Luz.
A personalidade será sempre confrontada com as oscilações e as reações, mas lembrem-se, como lhes disse
SNOW, de que os Elementos, mesmo ruidosos ao lado de vocês, nada poderão contra vocês, mas, por outro
lado, eles podem dissolver a personalidade, completamente (ndr: ver, em particular, as intervenções de SNOW

de 1º de setembro e de 18 de outubro de 2012 (5)).
E se você estiver, você, inserida na consciência da personalidade, você vai chamar isso de “violento”, você vai

chamar isso de “injustiça”, vocês vai chamar isso de “sofrimento”.
Em resumo, aí também, tudo depende do lugar onde você estiver.

*
Para retomar as nossas experiências que lhes contamos, quanto a nós, Estrelas, ou ainda, se vocês tomarem

os modelos, ditos históricos, quem pode dizer que mesmo CRISTO não foi confrontado com a violência, e
com a maior das violências que é o sofrimento?

Ele refutou, naquele momento.
Mas que peso representa este sofrimento, aquele de CRISTO, a não ser para a personalidade e para aqueles

que confinaram este sofrimento como um meio de Liberação.
O sofrimento não é um meio de Liberação: ele é um meio de se encontrar frente aos seus próprios limites,

aqueles deste corpo de carne.
 Mas vocês não são este corpo de carne.

Vocês absolutamente nada são do que vocês percebem.
Descobrir isso não é uma crença, nem mesmo uma experiência: é descobrir a Morada da Paz Suprema.

Nenhuma circunstância exterior pode vir alterar aquele que vive Shantinilaya.
Que isso seja o fim do seu corpo, como o fim do mundo, como o fim de uma relação, ou como a pior das

violências: nada pode alterar Shantinilaya.
A violência, o sofrimento, são apenas a expressão do desconhecimento do que vocês São, mesmo isso não

sendo, propriamente falando, sua culpa, porque não há culpa: apenas existe culpa do ponto de vista da
personalidade ou da história.

Mas o que você é, de toda Eternidade, jamais se moveu.
Como o que jamais se moveu, que sempre esteve aí, poderia ser afetado por qualquer coisa, referente à sua

vida ou a este mundo?
A diferença está aí.

Aquele que é Shantinilaya não é mais vítima do jogo deste mundo, não é mais vítima de todas as ilusões e de
todas as atrações e ilusões deste mundo.

Ele se recolocou, ele próprio, pela consciência e pela a-consciência, entre o Alfa e o Ômega, e ele pode dizer:
“eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Não para ser seguido, não para ser imitado, mas, simplesmente, para dar testemunho da Luz.
Existe uma predisposição da alma, isolada do Espírito e voltada para a matéria: é uma busca de sentido, uma



busca de explicação, que esta explicação e esse sentido se refiram ao que é visível e aparente.
Mas isso diz respeito a um nível de realidade.

Quando a alma está voltada para o Espírito, quando o início da ação da Luz (visando o fim do eixo ATRAÇÃO-
VISÃO) começou a trabalhar, a Reversão da alma criou, não uma indiferença, não uma insensibilidade, mas,

realmente, uma transcendência.
Ou seja, que você não é mais dependente das circunstâncias (violentas ou amenas) da sua vida, das relações,

dos diferentes aspectos da sua vida.
Você não é mais dependente senão da Luz que você É.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, o que mais eu posso lhes desejar senão viver a Paz Suprema e viver esta
Beatitude?

Não busquem isso como uma fuga.
Não busquem como um meio, através disso, de se extrair de um problema.

Porque, no Espírito, não há problema, no Espírito há a totalidade da felicidade.
Então, vivam isso.

Busquem o Reino dos Céus, todo o resto irá se estabelecer para vocês.
Tenham esta fé que supera amplamente a crença, não em um salvador, não em uma identidade histórica, não

seguindo alguém, mas na certeza do Amor e da Luz: não como uma crença, mas realmente para viver a
transmutação da alma e a sua Dissolução.

Nessas palavras, deixe-me colocar o Amor, aí onde ele está: no seu Coração.
Até logo.

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

************
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1 – MA ANANDA MOYI (09.08.2011 e 21.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-9-de-agosto-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html

*

2 – 'Desenvolvimento do Coração Ascensional' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html

*

3 – MARIA (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/maria-1-de-dezembro-de-2012-autres.html

*

4 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

5 – SNOW (01.09.2012 e 18.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee94b.html

1º de dezembro de 2012
(Publicado em 02 de dezembro de 2012)

***

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