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Eu sou GEMMA GALGANI.

Eu sou portadora da Vibração da UNIDADE.

Que o meu Coração e a minha Presença os inundem das suas próprias Graças e os revelem.

Unidade.

Verdade absoluta, bem além da separação que vocês vivem.

Unidade.

Vibração da prata brilhante, desvendando a Alegria inefável do contato íntimo e interior com Cristo.

Estando no Aqui e Agora, estabelece-se em vocês a Unidade que transcende a Dualidade.

Na Unidade, a Vibração do seu Coração, como do seu corpo na sua totalidade, torna-se mais límpida e mais ampla.

O Fogo ameniza então com o Ar.

Sua Presença no novo Coração torna-se encantamento e brilho, maravilhamento, Alegria de Cristo, revelada e
despertada em vocês na ‘nova Trindade’, fazendo-os desposar, como eu fiz na minha última vida, Cristo, Miguel e
Maria, realizando em vocês a tri-Unidade, Una e Verídica, na qual a Consciência vibra no Amor infinito da Fonte.

Unidade, lá onde não existe qualquer tensão, qualquer oposição, onde a Alegria eclode como um êxtase.

Brilho.

Unidade que permite transcender absolutamente tudo.

Afastando-se do Aqui e do Agora, vocês se afastam da Unidade.

A Unidade nada tem a ver com o desenrolar do seu tempo, porque ela é permanente, atemporal e fora desse tempo,
mesmo vocês percorrendo este tempo humano.

***

Na sua Presença, na Coroa Radiante, no seu coroamento, a Unidade apaga todas as memórias.

As memórias dos seus sofrimentos, das suas condições limitadas, de tudo o que não é você na Eternidade.

A Unidade é a eclosão da Verdade absoluta.

GEMMA GALGANI - 07 de setembro de 2010
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A Unidade é a doação total de vocês à sua Fonte.

A Unidade é a compaixão verdadeira, a empatia verdadeira, que não é aquela da personalidade, mas aquela do
Coração.

A Unidade é Alegria.

A Unidade é Paz.

A Presença é a chave da Unidade.

A Alegria é a chave da Presença, e a Alegria é a chave da Coroa Radiante do Coração.

Na Unidade vocês são eternos.

Vocês saem do efêmero.

O branco esplendoroso da Cruz do Coração é a Luz da Unidade, a resolução dos antagonismos e dos contrários, a
resolução da Ilusão, Aqui e Agora.

***

A tri-Unidade, a tripla Lareira alinhada, resolve-se na Unidade.

Unidade é também beleza.

Mas não a beleza comum.

A beleza da Luz pura, sem mácula, a nada semelhante.

Os aprendizados que vocês realizam, a partir do momento em que os seus instantes de Unidade forem mais
importantes do que os seus instantes de Dualidade, irão estabelecê-los então na Unidade, que é, de algum modo, a

Alegria na Alegria.

Neste estado de Unidade, vocês saem do irreal, da Ilusão, para entrar no real.

Os ensinamentos dos 24 Anciões sobre a utilização dos Triângulos elementares das suas Estrelas irão lhes
permitir, eu estou certa disso, viver a Unidade.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, o que de mais belo senão reencontrar a Eternidade?

O que de mais belo senão reencontrar a Luz e a Unidade?

Eu me revelo a vocês como ‘Estrela de Maria’, porque os tempos estão muito próximos.

Lembrem-se.

Lembrem-se de se colocarem na Unidade, na Presença, no seu novo Coração, que respira em vocês, na Alegria, o
mais frequentemente possível.

Tenham apenas este pensamento, que deve permanecer apenas um: Unidade.

***

Que o meu véu de prata brilhante os recubra das suas Graças.

Eu o espero, até breve.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu os amo.

************
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Que a Luz Vibração do Único esteja com vocês.

Eu sou aquela que foi chamada de Gemma GALGANI.

Além disso, eu sou Unidade.

Unidade Vibratória e Unidade absoluta.

Eu acompanho, hoje, pela minha Presença e minha Vibração, a Presença do Arcanjo Uriel.

A Unidade é esta Luz branca, fosforescente e brilhante.

Eu sou também a beatitude.

Permitam-me dar-lhes bênção e Vibração.

Permitam-me, em meio à sua estrutura, de sua alma e de seu Espírito, Vibrar em uníssono com o seu Ser.

Permitam, pela graça que me fez vir até vocês, me estabelecer, com vocês, em comunhão.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Unidade. Nós, vocês e eu, Filhos do Único. Junto.

... Efusão Vibratória ...

*

Que a Alegria da Unidade seja sua Alegria. Vibração e Consciência. Consciência e Vibração. Luz. Vibração. Luz
Una. Luz Vibral, sem mancha e sem sombra, imaculada.

... Efusão Vibratória ...

*

Se vocês me acolhem, como eu os acolho, junto, Um e Unidos, na liberdade da graça, no instante presente,
além do tempo: Vibração União.

GEMMA GALGANI - 22 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-AJNiZobmzZ4/UXAPht2xtkI/AAAAAAAAA4o/BNMsMWJSkXI/s1600/7gemma_galgani70.JPG


... Efusão Vibratória ...

*

Unidade e pacificação. Unidade, Alegria e graça. Unidade. Vibração. Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Luz verdadeira e autêntica porque Alegria, porque Vibração. Unidade e Alegria, em totalidade. Essa de um
Coração radiante de Beleza, de Bondade e de Verdade. Calor e Fogo que não consome. Calor e Fogo.

Verdade.

... Efusão Vibratória ...

*

Na Presença e Vibração de Uriel, também, Agora, no instante, fora do tempo: Presença, Unidade e Presença.
Roda na Roda.

... Efusão Vibratória ...

*

Silêncio e plenitude. Unidade e Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Desdobramento de Presença e Unidade. Torna-se o Um e o Todo.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração. Vibração de Alegria e de Fogo.

... Efusão Vibratória ...

*

Presença em Unidade. Unidade na Presença. Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Irmãs e Irmãos, unidos em humanidade e em Vibração, Presentes a vocês mesmo e Presentes ao Um.
Bênção e graça, em vocês.

... Efusão Vibratória ...

*

Graça de minha Luz. Presença da graça, a de vocês, a nossa, aquela do Um.

... Efusão Vibratória ...

*

Gratidão do Arcanjo Uriel e de minha parte. Amizade e Amor. Vibração.

... Efusão Vibratória ...

*

Para logo, em suas estrelas. Para logo e para sempre, em Unidade e em Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

************
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 - Ensinamentos da Estrela UNIDADE -
“Muitos comportamentos exteriores vão levá-los a querer fazer o bem para limitar o mal, mas fazer o bem é
louvável, ainda uma vez, limitar o mal é louvável, mas isso não é da UNIDADE. Isso é e continua a ser da

Dualidade.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110305_-_GEMMA_...

~ A UNIDADE ~

Irmãos e Irmãs presentes sobre esta Terra, eu sou aquela que foi chamada, durante a vida, de GEMMA
GALGANI.

Eu sou, hoje, aquela que encarna, para vocês, em vocês e no Céu, a função Vibratória denominada UNIDADE.
Foi-me pedido, por MARIA, para vir manifestar, para fazê-los perceber, bem além das palavras que eu irei

pronunciar, o que é a UNIDADE.
Primeiramente, como vocês sabem por intermédio dos Melquizedeques, cada uma das Estrelas Vibratórias se

viu atribuir uma localização em meio à sua Cabeça, mas também em meio ao seu DNA.
Esta localização específica está conectada diretamente com a capacidade Vibratória do que eu encarnei e do

que eu encarno, hoje, para vocês, apresentando uma ligação dinâmica, pela minha localização.
Eu estou conectada diretamente com o Triângulo associado à CLAREZA e a IM ou MIGUEL.

Eu sou também, pela minha localização e pela ilustração da minha última vida, aquela que desposou e se fundiu
com a Dimensão de CRISTO.

Eu sou a Luz Branca Final, o reflexo, a imagem e a identificação total com a FONTE Una. 

***

O Arcanjo MIGUEL muitas vezes os nomeou e os chamou de Filhos do UM ou Filhos da Lei do UM, por que
vocês são isso.

A UNIDADE não é um conceito, mesmo se isso puder ser expresso deste modo, e alguns Seres Realizados,
aliás, fizeram isso.

A UNIDADE é um estado da Consciência onde não existe nem separação, nem divisão, nem oposição.
É um estado onde a Consciência não pode perceber distância entre o Eu e todo o resto.
O Eu se torna então todo o resto, para abrasar e abraçar o que outros chamaram de Si.

GEMMA GALGANI Estrela de Maria - 05 de março de 2011 - Autres Dimensions
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A UNIDADE acompanha-se de percepções bem além de estados emocionais, traduzido na linguagem
francesa pela Alegria.

Quanto a mim, eu prefiro a palavra Fusão, pois a UNIDADE é efetivamente um estado de Fusão.
Fusão, inicialmente, dos diferentes componentes existentes na encarnação e Fusão também com todos os

outros estados do Ser, com todos os outros estados de todas as Consciências.
A UNIDADE acompanha-se de uma Clareza particular, de uma iluminação permitindo conscientizar e Vibrar a

ausência de distância, a ausência de separação.
Desta ausência de distância e desta ausência de separação, estabelece-se um mundo novo, em Si, onde tudo

se torna transparente, onde tudo se torna Clareza.
É o lugar do Mistério, ilustrado pelo Ponto IM e pelo Arcanjo MIGUEL.

É o espaço onde a Consciência não pode ser vivida como fragmentada, nem separada de nada, na encarnação
como na Consciência pura não encarnada.

O estado da UNIDADE confere o estado Crístico, o que, durante a minha vida, eu chamei de esposo, assim
como tantas outras mulheres que vivenciaram esta Fusão Mística com CRISTO.

Evidentemente, não se trata unicamente de um personagem histórico, mas, bem mais, de um estado de
Consciência onde o que domina é, antes de tudo, o Fogo.

Não o Fogo que queima, mas o Fogo que revela e que clareia, o Fogo que aquece e que elimina qualquer
distância entre si e todo o resto.

***

A Consciência ígnea, que vocês estão prestes a se tornar de novo, não percebe mais qualquer separação,
nem qualquer luta.

É a Unificação, pelo acesso a um estado Vibratório Interior, do interior e do exterior.
É um estado de Alegria, um estado de Felicidade no qual a Consciência se instala.

A consciência do ego (ou consciência dividida) apenas se expressa através de dois filtros e somente de dois
filtros: o bem e o mal.

A Consciência Unitária está muito além do bem e do mal.
Ela os superou, englobou, transcendeu e os reunificou, eles também.

Em meio à Alegria, não existe nem bem, nem mal.
Há apenas um estado de Clareza, um estado Luminoso, ilustrado pela minha própria Irradiação que é apenas a

Irradiação da FONTE, na qual nenhum elemento próprio do distanciamento, da separação, pode vir se opor.
A partir do momento em que não houver mais resistência, mesmo em meio à encarnação, a Alegria pode se

revelar.
É um estado de Fusão Mística, de Êxtase, no qual mais nada pode alterar ou perturbar este estado.
É um estado Interior, porque, a partir do momento em que vocês retornarem para fazê-lo e acioná-lo,

evidentemente, este estado vai permanecer como o estado de uma lembrança, pois a ação, no mundo exterior,
apenas pode ser dual, pois é um mundo de Dualidade, ainda.

O que explica que, durante a minha vida, eu escolhi conscientemente manifestar, na totalidade, esta Clareza,
esta Transparência, esta UNIDADE, que fez com que eu não pudesse manter um corpo na vida, por muito

tempo.

***

Hoje, o conjunto dos Irmãos e das Irmãs desta humanidade vai necessariamente passar por esta etapa.
Esta etapa de Clareza, de transparência total, os Irmãos e as Irmãs irão vivê-la facilmente.

Outros Irmãos e Irmãs vão ficar, até o último minuto, aterrorizados com esta Luz.
Pois a Luz pede efetivamente o fim da Dualidade, o fim de uma série de identificações, de projeções, de

crenças, de certezas.
Tudo o que foi projetado, de fato, no exterior, é levado a se dissolver e a desaparecer.

Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não tiverem alcançado ou apreendido, de
uma maneira ou de outra, a Vibração deste estado, vocês não devem nem julgá-los, nem condená-los, pois
eles não tiveram a chance, a oportunidade ou a coragem, isso depende, de viver ou de se aproximar deste

estado da UNIDADE.
Para eles, a consciência apenas pode estar na distância existente entre o que eles são e o que é o resto do

mundo.
Isso é uma visão ligada à consciência parcelada ou fragmentada, mantida, de maneira constante, pelo que

vocês chamam (e que eu chamo com vocês) de mental, de crenças, de suposições.

***

De maneira geral, o mental do ser humano foi construído para fazê-los evitar qualquer zona de sofrimento,



De maneira geral, o mental do ser humano foi construído para fazê-los evitar qualquer zona de sofrimento,
qualquer zona desconhecida, pois o mental age pelo aprendizado e pela apropriação.

Mas a UNIDADE representa a perda da identificação, da apropriação e de qualquer projeção.
Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que se estabeleceram nas suas certezas, na sua
segurança ilusória deste mundo, apenas podem ser profundamente desestabilizados pela UNIDADE e pela

Luz que ela veicula.
Vocês não podem resolver o problema da UNIDADE pela adesão conceitual, nem mesmo, eu diria, por uma
adesão perceptiva, mas unicamente por uma aceitação ilustrada por CRISTO na cruz: “Pai, eu entrego o meu

Espírito nas tuas mãos”.
É o abandono total de qualquer veleidade pessoal, o abandono total de qualquer identificação pessoal.

É transcender e superar a personalidade.
É transcender e superar todas as crenças, sem exceção, mesmo em um CRISTO exterior.

São apenas vocês, em última análise, como disseram alguns Anciãos, que podem salvar vocês mesmos.
Nada mais senão vocês mesmos é que irá salvá-los, e é a Luz que vocês São que exerce este papel.

Mas a Luz autêntica, Vibral, foi dissociada deste Plano de manifestação.
A encarnação, como eu a vivi, como vocês a vivem, é um mundo onde a Luz está ausente.

Em última análise, vocês são obrigados a encontrá-la no Interior, pois este é o local onde ela acabou ficando.
Este local, que há muito tempo os Seres de Consciência elevada, denominados Elohim, permitiram manter, em
meio à falsificação, unicamente para trazê-los até esse momento que vocês vivem, durante este ano, que é a

revelação total da Luz.
Então, é claro, a manifestação em meio à Dualidade (quer seja por este corpo onde tudo o que existe sobre

este mundo de consciência se estabelece e se manifesta pelo princípio da Dualidade) vai se sentir ameaçada,
ou mesmo aterrorizada pela Luz Unitária.

A UNIDADE é Clareza.
A UNIDADE é Transparência.

Ela é, para vocês, o Mistério que vai dissolver as suas referências, o seu mundo, o que faz os seus hábitos e
as suas crenças.

 A UNIDADE é um estado de Vibração que eu gosto de chamar de absoluto, onde não há mais lugar para
qualquer sombra, nem para qualquer resistência.

É um espaço de vocês mesmos onde vocês não estão mais separados de nada, não em pensamento, mas na
Verdade da Vibração.

Neste estado, sim, como CRISTO pôde dizer a vocês: “Eu e o Pai somos UM, eu e a FONTE somos UM”.
Vocês não são mais este corpo, mas a árvore, a flor, o seu Irmão, a sua Irmã, a totalidade do Sol, a totalidade

dos Universos.

***

Sair da Dualidade e entrar na UNIDADE é tornar-se a Luz, tornar-se Luminoso, iluminar e aceitar a dissolução
das zonas de Sombra, sejam elas quais forem, a fim de estabelecer-se em um novo estado Vibratório, em um

novo estado de Consciência, se vocês preferirem, aquele onde predomina a Alegria, onde mais nada pode
subjugá-los, onde mais nada pode confiná-los, onde vocês têm a capacidade, a cada momento, para mergulhar

de novo neste estado.
É este aprendizado da UNIDADE que vocês vivem, este aprendizado que, para alguns de vocês, aqui, está

findando e terminando.

***

A consciência fragmentada da personalidade é gerida permanentemente, e guiada, pelo medo.
A Consciência Unitária é gerida pela Alegria e também pela ausência de medo.

A penetração progressiva da Consciência, em meio aos mundos Unitários (para muitos seres que acederam a
esses estados Vibratórios), reflete-se por uma faculdade, cada vez mais fácil, para alguns de vocês, para

estabelecer-se no seu Interior, nesta Vibração e nesta qualidade peculiar de Clareza, de Transparência e de
Mistério, pois, ao extraírem-se gradativamente da Dualidade, mais ou menos rápido conforme as almas e os

Espíritos, é que vocês chegam a aderir à nova Vibração da UNIDADE.
Aderindo a esta Vibração, vocês vão ver alguns escritos ficarem claros para vocês.

Esses escritos (quer sejam de livros sagrados ou da vivência de alguns seres) não vão lhes parecer letra
morta, mas, sim, a Verdade do que vocês vivem.

Vocês são levados a viver, cada vez mais, esses momentos Unitários.
Isso pode ser qualificado de momentos pré-Unitários pois, evidentemente, assim que vocês se voltarem para o

seu mundo exterior, ainda presente, e vocês tiverem que ali agir, de uma maneira ou de outra, então,
evidentemente, a UNIDADE não vai ser mais senão uma lembrança, pois este mundo ainda não é Unitário.

Mas a Consciência, a sua, pode sê-lo, cada vez mais.



***

Esses vai e vem entre a Clareza, os mundos da UNIDADE e os mundos da resistência ou da Dualidade, vão
ocorrer cada vez mais facilmente, para muitos.

É nesse sentido que existe, para vocês que vivem esta alternância, esta capacidade para viver a UNIDADE,
uma forma de responsabilidade.

Esta responsabilidade vai se expressar conforme a benevolência Vibratória que vocês serão capazes de
manifestar, mesmo na manifestação exterior dual do seu estado pré-Unitário.

Através da qualidade do seu olhar, da qualidade da Vibração que vai emanar de vocês, bem além das palavras,
bem além das crenças, vocês irão, literalmente, fusionar e irradiar esta qualidade Unitária sobre aqueles dos

seus Irmãos e das suas Irmãs que se têm à porta da UNIDADE, mas que ainda são governados pela incerteza,
pela Ilusão, pelo medo e, portanto, pela personalidade.

***

É nesse sentido que a sua Fusão e a sua efusão com vocês mesmos e com o mundo revestem-se, hoje, e nos
tempos ultra reduzidos que lhes restam em meio a esta Dimensão, de uma importância capital, não tanto para
aqueles de vocês que já alcançaram a UNIDADE, mas para garantir que a passagem, o choque da revelação

da Luz seja materializado, em meio a este mundo dual, com maior facilidade.
Certamente, eu concebo perfeitamente que vai se tornar, para vocês, como para todos os Irmãos e as Irmãs na

encarnação, cada vez mais difícil de não reagir e, então, de não penetrar na Dualidade em relação a esta
revelação da Luz.

Será preciso, cada vez mais frequentemente, penetrarem em meio aos seus espaços Unitários Interiores para
dali retirarem a Luz necessária para seguirem adiante.

Naturalmente, o olhar dividido daquele que está na personalidade e no medo apenas vai ver, através das
transformações em andamento, gemidos e medos.

Aquele que, por outro lado, está colocado em meio à sua própria UNIDADE, à sua própria Clareza, vai ver com
o olho do Espírito que é simplesmente a dissolução da matriz, em meio a zonas de resistência, que poderá ser

chamado de sofrimento.
Mas este sofrimento não existe para aquele que aceita a UNIDADE.

***

Durante a minha vida, como de tantos outros que alcançaram a UNIDADE, nós efetivamente deixamos
aparentar, visto do exterior, um grande sofrimento.

Então, evidentemente, quando eu dizia, como tantos outros, que este sofrimento não era um sofrimento, aquele
que tinha um olhar dividido não podia compreender que eu não sofria, pois ele enxergava (com o olho dividido,

com o olho da Dualidade e com a consciência da Dualidade) uma doença como sendo um sofrimento.
Mas, na UNIDADE, não há sofrimento.

Há uma tal iluminação e uma tal Vibração que esta colocação na Luz dessas zonas de resistência (que é
chamado de sofrimento), acaba se tornando, para nós mesmos, um deleite.

Este deleite esclarece um mal entendido que ocorreu especialmente no mundo judaico-cristão, sobre a
condição do sofrimento.

De fato, é profundamente diferente sofrer (o que é uma ilusão) do que aceitar o sofrimento inerente à revelação
da Luz, pois isso corresponde, na totalidade, à liberação do sofrimento, realmente.

O sofrimento não é então para ser esquadrinhado, mas é para ser olhado como uma zona de resistência à
UNIDADE e, em meio a esta zona de resistência à UNIDADE, a frase do Comandante dos Melquizedeques

assume todo o sentido: “a lagarta se torna borboleta”.
A borboleta nasce por vezes com facilidade, por vezes com dificuldade.

Tudo depende da qualidade do Abandono à Luz.

***

Assim, todos vocês que, aqui como em outros lugares, tiveram a oportunidade de viver e que têm a
oportunidade de viver estados Vibratórios, precisam ser responsáveis.

Esta responsabilidade se expressa também no Interior de vocês mesmos pela sua capacidade, cada vez
maior, para instalar-se em meio à sua própria Clareza, em meio aos Quatro Pilares também, é claro, como

foram denominados: Atenção, Intenção, Ética e Integridade, mas, além disso, pelo ponto do centro que é o
Amor.

E é revelando o Amor, em vocês como no seu exterior (não como um preceito moral, mas, bem mais, como um
estado Vibratório de Irradiação da Luz), que vocês irão servir a este mundo e ajudá-lo a liberar-se da Dualidade,

do sofrimento.
Alguns seres humanos vão participar do que eu chamaria de resistência, mas, através mesmo desta resistência

ao estabelecimento da Luz, eles desempenham o seu papel da Luz.



Para aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que teriam maior capacidade para entrar na UNIDADE, a
responsabilidade deles será ainda maior na propagação da UNIDADE e da Luz.
Lembrem-se de que esta propagação da Luz não pode ser feita pelas palavras.

Vocês não podem convencer ninguém, principalmente se esta pessoa estiver no medo ou em uma projeção ou
em uma crença.

Vocês apenas poderão oferecer o seu estado de Vibração.
Por intermédio do Fogo do Espírito e do Fogo do Coração, vocês poderão então reduzir a resistência, o que

jamais poderá uma palavra, o que jamais poderá sequer uma ação exterior.
Toda a dificuldade virá da sua própria capacidade para resistir à reação, bem legítima, do ser humano em

relação ao sofrimento.
Pois vocês não poderão vencer o sofrimento pela Dualidade, o seu como aquele que estiver no exterior.
É apenas manifestando a sua própria Alegria e a sua própria UNIDADE, a sua própria Clareza, que vocês

poderão ajudar e servir.

***

O Amor do Espírito e da UNIDADE não é o amor da personalidade.
Muitos seres humanos (o que já é muito louvável) aderiram a princípios que eu chamaria de humanitários, mas

que não são princípios Vibratórios.
Os princípios humanitários são definidos e regulados pela ação do bem para limitar o mal.

A UNIDADE não é isso.
A UNIDADE, ainda uma vez, está além do bem e do mal.

Ela engloba os dois para dissolvê-los, para transcendê-los, para alumiá-los.
Muitas coisas, hoje, neste mundo em que vocês ainda estão, estão sendo iluminadas.

Elas são iluminadas por vezes de forma violenta.
As resistências irão se tornar, elas também, cada vez mais violentas, mas a inevitabilidade da instalação da Luz

é tal que vocês precisam apreender, na totalidade, de maneira Vibratória, que a melhor ajuda que vocês
poderão dar à humanidade irá decorrer da sua capacidade para instalar-se, vocês mesmos, na sua própria

UNIDADE.
Pois é na instalação da sua própria UNIDADE que vocês poderão limitar as resistências, as suas com aquelas

do mundo.
Em última análise, muitos comportamentos exteriores vão levá-los a querer fazer o bem para limitar o mal, mas

fazer o bem é louvável, ainda uma vez, limitar o mal é louvável, mas isso não é da UNIDADE.
Isso é e continua a ser da Dualidade.

A sua capacidade para ajudar e para servir na UNIDADE depende da sua própria capacidade para imergir no
Amor, o Amor não ação, mas o Amor Vibratório, ilustrado pelo Fogo do Coração, pelo Fogo do Espírito, por
esta Vibração e Radiação extremamente rápida que pode percorrer todo o seu corpo ou algumas partes do

seu corpo, como muitos começam a viver e a sentir.
É apenas assim que vocês irão ajudar este mundo, de maneira Unitária.

***

Lembrem-se de que a UNIDADE é um estado de Ser e não um estado de Fazer, pois o Fazer, neste mundo,
sempre será dual e irá manter a Dualidade.

Os estados Vibratórios e os estados de consciência que ali estão conectados (ligados à UNIDADE e à
manifestação da UNIDADE), são estados Interiores.

É neste estado Interior de construção da Luz que vocês poderão manifestar a Luz no exterior, sem ser em uma
vontade pessoal ou coletiva de bem ou de mal.

Então, evidentemente, aqueles que estiverem e que persistirem na Dualidade poderá por vezes tratar-se de
medrosos, poderá por vezes tratar-se de pessoas que não estão na verdade, pois eles não agem para o bem.
Lembrem-se de que vocês não agem para o bem nem para o mal, de que a sua ação é para a UNIDADE, para

a Clareza, para o retorno da Luz, para a Ascensão.

***

Recorram à minha Vibração, bem além da minha última encarnação, mas diretamente pelo ponto onde eu
impactei no nível da sua cabeça.

Pela minha posição específica, entre MIGUEL e KI-RIS-TI, eu reaproximo e permito a manifestação do estado
Interior Unitário.

Lembrem-se disso, por enquanto.
Eu sei que, dentro de algum tempo, o Melquizedeque chamado UM AMIGO irá lhes dar elementos muito mais
concretos, no Yoga da Unidade e da Verdade, permitindo tornar mais fácil, ainda, o que eu acabo de expressar



como conceito e pela minha própria Vibração, pela minha Presença.
Lembrem-se de que a UNIDADE não é nem o bem, nem o mal.

De que a UNIDADE engloba e transcende o bem e o mal.
De que a UNIDADE é a Felicidade, a Alegria, o Fogo do Coração ou Fogo do Espírito, esta Dimensão que os

faz encontrar KI-RIS-TI ou CRISTO: ao fundir-se com Ele, vocês penetram na sua multidimensionalidade e
vocês se extraem da Ilusão deste mundo.

Eu estou perfeitamente consciente de que, para muitos Irmãos e Irmãs que, no entanto, despertaram para a
Vibração Unitária, falar da Ilusão deste mundo é ainda uma crença e não uma vivência.

Muitos de vocês, nas próximas semanas, serão levados a penetrar diretamente na Dimensão da Eternidade e
do Estado de Ser, enquanto mantendo contato com a Ilusão deste corpo e desta personalidade.

Naquele momento, as minhas palavras irão ressoar para vocês, não mais como uma adesão ou como uma
Vibração, mas, bem mais, como a sua própria vivência e a sua própria manifestação, mesmo neste mundo.

***

Lembrem-se de que a Clareza e a Dimensão de CRISTO são uma responsabilidade, mas esta
responsabilidade não é um peso, ela é uma leveza nova.

O Fogo do Coração, o Fogo da Terra, o Fogo do Céu, o que vem modificar a aparência do seu Céu e desta
Terra, depende da sua qualidade de Ser.

Quanto melhor vocês se estabilizarem, vocês mesmos, em meio à sua UNIDADE, melhor isso será vivido, para
vocês, como para todas as Consciência que desejarem e que estiverem presentes na superfície deste mundo.

Chamem a UNIDADE.
Do mesmo modo que, há algum tempo, vocês acolheram a Luz de CRISTO, na UNIDADE e na Verdade,

vocês podem agora chamar a UNIDADE, perceber as manifestações, a Vibração e a Consciência.
Isso irá começar lentamente, mesmo em meio ao seu Templo que é este corpo físico pertencente à Ilusão,

mas no qual a Verdade é construída.

***

Aí estão alguns elementos, em palavras e em Vibração, que eu fui encarregada de dar a vocês.
A lagarta se torna borboleta, cada vez mais.

Vocês, como esta Terra, como o conjunto de corpos da humanidade, representando o corpo de CRISTO,
lembrem-se de que alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs sequer podem conceber que existe uma

borboleta.
Não somente eles não têm a presciência nem a vivência Vibratória, mas eles ainda estão intimamente

convencidos de serem uma lagarta efêmera, lembrem-se disso.
É apenas manifestando a sua qualidade de borboleta que a lagarta poderá, eventualmente, pela sincronia

Vibratória, de algum modo, abrir-se para a UNIDADE e para a Luz.
É ali que se encontra e se situa a sua responsabilidade no tempo que vocês vivem.

Não se esqueçam de cultivar a Alegria, pois a Alegria que vocês encontram em meio aos seus espaços
Interiores é aquela que vai lhes permitir viver o mundo exterior.

Este mundo exterior que vai se transformar, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, cada vez mais rapidamente.
Não é porque, para vocês, neste país como nos países da Europa ocidental, nada parece se mexer que o

resto do mundo não esteja sendo abalado.
Tudo está em andamento, no Interior de vocês, bem como no exterior.

Simplesmente, algumas regiões da Terra e da humanidade não estão no mesmo ponto.
A liberação da Terra começa e irá começar pelas regiões situadas no que vocês chamam de hemisfério sul.

Observem, informem-se, se isso lhes convier, do que existe em meio a essas regiões do mundo.

***

Aí está, Irmãos e Irmãs desta humanidade em encarnação, aqui como em outros lugares, o que eu fui
encarregada de dar a vocês.

Vocês entram também, a partir da Abertura da boca, na manifestação mais importante da energia qualificada de
feminina, em meio a este mundo.

Cabe a vocês também revelar, em vocês como no seu exterior (quer sejam homem ou mulher), essas
qualidades Vibratórias de que eu falei: a responsabilidade.

Esta nutrição Interior, que vocês vão encontrar no Interior de vocês, justamente a parte integrante do que eu
chamo de polaridade feminina, é que vocês devem nutrir, prioritariamente.

Como palavras, eu nada mais tenho que dar a vocês, pois as palavras são apenas o pálido reflexo do que eu
acabo de pronunciar.

Irmãos e Irmãs, presentes aqui e em outros lugares, a minha Bênção e a minha Radiância da Luz branca



chegam até vocês, agora.
Eu lhes digo até um próximo dia, embora eu não me sinta muito confortável nas palavras, mas mais na Vibração

da UNIDADE, pois a UNIDADE não tem necessidade de palavras.
Então, o meu Amor e a minha Luz os acompanham, pois eu também sou vocês.

UNIDADE.
Até logo.

... Efusão Vibratória ...

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

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article3f42.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-5_mars_2011-article3f42.pdf
05 de março de 2011

***

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

************
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 Eu sou Gemma Galgani, minhas queridas irmãs e irmãos, eu peço que vocês prestem atenção, não tanto ao
significado das palavras que eu vou utilizar, mas antes ao que elas evocam em vocês, ao que

elas despertam em vocês.
Eu venho falar a vocês da fusão do Um.

Esta fusão do Um é um processo que deve ser vivido em cada ser humano encarnado e que deve ser vivido,
também, por todas as Consciências presentes sobre a Terra, nos Planos visíveis e invisíveis de vocês.

Então eu vou tentar exprimir, pela minha Presença e pela Vibração das palavras que eu vou utilizar, o que isto
significa.

***

A Fusão do Um é o resultado do retorno da Luz, Luz que nunca esteve ausente, mas
simplesmente velada e invertida.

Este retorno ou esta Consciência da Luz é um processo ao mesmo tempo Interior e exterior.
Este processo está destinado a passar da confusão à fusão.

O que é a fusão?
A fusão é o momento onde o que existia anteriormente e antes desta fusão (considerado e vivido como

separado, a um dado momento, em um dado espaço) não existe mais.
A fusão é portanto uma ‘ressonância’ com um momento preciso, marcado no tempo e espaço de vocês,
traduzindo a emergência, à Consciência, de um processo de vida profundamente diferente do que vocês

chamam a vida de vocês.
Qualquer que seja o nome que se dê: o Um, A Fonte, o Cristo, a Luz, o Amor, isto é alguma coisa que é objeto

de uma ‘busca’.
Esta busca, todos, tendo encarnado, nós vivemos como uma sede, uma sede do Absoluto, uma sede do Amor

ultrapassando o quadro e as contingências do Amor humano.
Este Amor identificado à Luz, ao Todo, ao Um, à ele, o Cristo, é, aí também, através desta identificação, uma

forma de projeção ao exterior de algo que é inerente a cada Consciência, pois uma Consciência, para existir, e
mesmo para ser, é antes mesmo sua reconexão, A Fonte, o Um, o Cristo.

***

Vocês foram frequentemente referidos a um princípio de ilusão, de falsificação da encarnação, de alguma
coisa que é ‘exterior’, que é projetada.

O que é exterior e o que é projetado, é a Consciência habitando um Corpo, um Destino, uma Vida.
Esta projeção é diretamente provinda de um princípio, este princípio não é nem Bem nem Mal, pelo menos

inicialmente.
Este princípio é simplesmente a capacidade de ver o que é projetado, de ver, não com o Coração, mas com
um órgão preciso denominado ‘olho’, olho físico órgão, mas também o olho da Consciência que se projetou

num aspecto limitado, com isto se identificou, a isto aderiu e, pouco a pouco, se distanciou da Verdade.
Então, permaneceu, em todo ser humano, esta sede do Absoluto, esta sede do Um, esta sede do Cristo.

GEMMA GALGANI - 10 de abril de 2011
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***

O princípio mesmo da projeção, existindo num eixo de estrelas, contribuiu para aprisionar a Consciência do
homem no interior do que é chamado de ‘dualidade’: o Bem, o Mal, provindo, portanto, de uma projeção, ao

exterior, de uma imagem que pudesse ser vista e percebida.
Este processo, pondo a funcionar uma visão deformada pois exterior ao nível do olho, implicou na perseguição

do que é chamado de Bem.
Este eixo (Visão/Atração) é, portanto, um desvio do eixo chamado AL/OD, este eixo pivô de toda a vida, Alfa e
Ômega, sustendo todas as Consciências, todas as Dimensões, nas quais se estabelece, é claro, A Fonte, o

Absoluto, Ele, o Cristo.
A Luz foi, portanto, de alguma forma, desviada, desviada de um eixo e se estabeleceu numa ilusão denominada

Luciferiana ou Dualidade, inscrita por um processo de ‘projeção’, ao longo do eixo denominado Visão e
Atração.

O eixo Alfa e Ômega encontrava-se, portanto, desviado de seu alinhamento, de sua conexão.
Este eixo desviado tornou-se o eixo da Verdade no seio da qual havia um princípio de falta (chamada de

queda) e um princípio de Bem ou de Vontade, de Atração, a seguir esta Visão exterior, para torná-la perfeita.
Pela lembrança da Unidade, confusa, havia, de maneira consciente ou não, esta aspiração a um equilíbrio que

não existia: a queda.
O paradoxo é que no seio desta projeção, leis foram estabelecidas, leis aplicáveis, justamente, nesta alteração

do Alfa e do Ômega.
A Luz não ia mais em linha reta, mas ela foi tornada obliqua, mas a característica do olhar oblíquo (e portanto

desta Luz oblíqua) era de crer que este era o eixo Alfa e Ômega, enquanto que não era.
Isto se traduz, na constituição mesma dos corpos e na inclinação mesma da Consciência da Terra, de seu

corpo físico, a ‘inclinação’ do eixo da Terra onde a Luz também penetra de maneira oblíqua e não mais reta.
 Assim nasceu o conjunto dos mitos ligados à queda e à redenção.

Assim nasceram os princípios mesmo da reencarnação.

***

O Espírito não se tornou senão um substituto do Espírito, onde a visão pelo ‘olho’, onde a visão da projeção
‘exterior’ substituiu a Visão direta do Coração, a Unidade, o Absoluto, o Cristo, o Alfa e o Ômega.

Este eixo (deslocado e prioritário) tomou o lugar, portanto, vocês compreenderam, do Caminho, da Verdade e
da Vida, o Alfa e o Ômega.

A Atração e a Visão criaram leis, leis que não eram senão um dos elementos de toda a Criação.
Assim se estabeleceu o ‘princípio da Dualidade’.

Este princípio da Dualidade que não é senão uma projeção exterior de alguma coisa, dá conta de toda busca,
de todas as buscas deste Absoluto, tomando nascimento em algo de exterior, aí também, quer seja um

objetivo exterior ou um salvador exterior, um amor exterior.
Não havia mais então possibilidade (para o olho exteriorizado, olho da vista e os sentidos) de vir a encontrar as

leis do Espírito e da Verdade do Espírito.
Esta Luz oblíqua substituiu, portanto, a Luz direta e a cobriu, isto é que muitas crenças, religiões, ensinamentos,

consideraram que a vida era isto e somente isto.

***

Esta Atração e esta Repulsão permanentes onde um equilíbrio (impossível de se encontrar) tinha de ser
encontrado, algumas Consciências conseguiram sair e se extrair desta projeção, reencontrando então Ele, o

Um, A Fonte, o Absoluto e passando então de uma confusão (aceita ou não) à uma Fusão.
Esta Fusão põe fim à confusão, ao endireitar o eixo, alinhando-o, e colocando-o novamente entre o Alfa e o

Ômega, na Luz direta que ele não deveria jamais ter deixado.
Este processo, que as Consciências individuais viveram, quer seja nos povos mais secretos da Terra, como no

seio mesmo de religiões constituídas, sempre existiu.
 A palavra mestre é, vocês a conhecem, o amor e a palavra Luz.

Hoje, a Terra e o conjunto das Consciências aí presentes, física e sutilmente, são chamados, de maneira
coletiva, a viver este ‘mecanismo de Fusão’.

Alguns seres dos quais vocês fazem parte, sentiram, desde anos (para alguns, mais recentemente), através de
percepções dentro mesmo desta ilusão, e viveram modificações.

Estas modificações, chamadas de Vibrações, fizeram de vocês Sementes de Estrelas, seres que, pouco a
pouco, endireitaram e desfizeram a projeção do que estava exteriorizado em direção ao Interior.

Resta, no entanto, a cumprir uma última etapa e esta etapa é uma etapa de grupo e terminará por uma etapa,



total e global, do conjunto de Consciências.

***

O que é uma Fusão?
Uma Fusão é um momento em que há primeiro calor, Fogo.

A fusão é um momento em que o que estava isolado, não está mais.
Há um aquecimento.

Há colocação a nu e a redescoberta de uma verdade que não é mais limitada pelo olho, por uma atração, mas
que se instala em algo que havia sido esquecido, mas que não podia ser totalmente suprimido.

Pode-se dizer, de alguma forma, que a Visão e a Atração, este eixo, conduziram a um aprisionamento cada vez
maior das Consciências, numa ilusão mantida e entretida, do exterior e do interior, pelo que pertence a este

eixo, justamente da Visão e da Atração.
 Então, que se chame karma, que se chame separação entre as Consciências, este princípio se tornou a ‘regra’

e a manifestação habitual da vida sobre este mundo.

***

Hoje, a ‘confusão’ deve deixar lugar a esta ‘fusão’.
Fusão onde, primeiramente, tendo, de alguma forma, encontrado a Luz, manifestado de novo a Luz, pelas

Vibrações, vai vir um momento e um espaço onde a Luz, esta que Vibra em vocês, vai encontrar a Luz existente
em todos os lugares.

Este momento traduzir-se-á por esta Fusão, por este instante onde não existirá mais distância, separação,
momento onde a Vibração ela mesma, este Fogo, esta ‘alquimia’ que vocês percebem, não existirá mais pois

vocês estarão fundidos na Luz.
Esta Fusão na Luz, para vocês que estão presentes, física e sutilmente, nisto que é chamado de 3ª Dimensão,
verá o desaparecimento da Atração e da Visão separada e, portanto, o desaparecimento da projeção mesmo

da Consciência nesta Ilusão.
Quer dizer que não haverá mais possibilidade de manter qualquer ‘ilusão’ e qualquer ‘projeção’.

***

Este mecanismo de Fusão põe em jogo aspectos exteriores colossais, para vocês, ligados aos Planetas, ao
Sol, que foram chamados de Onda Galáctica, Centro Galáctico, pouco importam os nomes, pois,
definitivamente, estes não são senão percepções exteriores provindos mesmo desta Luz oblíqua.

O desaparecimento (ou ao menos a fusão) deste eixo que havia sido isolado do conjunto das outras Cruzes e
dos outros Eixos, chamadas de ‘Cruzes Mutáveis’, vai dar a vocês, de alguma forma, a dinâmica da Luz,

dinâmica própria desta onde não há mais limite e separação.
Então, passar, como foi dito a vocês, do limitado ao Ilimitado, assinala, efetivamente, o fim do limitado.

Mas o que é Ilimitado se desdobrará então em majestade e isto se chama Amor, isto se chama Verdade, isto
se chama o Cristo.

As nomeações, ai!, imprimidas das colorações ligadas às projeções de vocês mesmos e da nossa projeção,
em tudo, neste mundo de ilusão (que minhas Irmãs orientais chamam de Maya), este processo se acompanha,

efetivamente, de múltiplas ‘reversões’.
Estas reversões indicam o sentido da Consciência, o sentido da energia, o sentido da Vibração.

A um dado momento (e vocês vivem as premissas dele), a Vibração invade vocês, vocês se tornam totalmente
esta Vibração e o conjunto do que fazia a projeção exterior desaparece.

É isto que vocês vivem, atualmente, por estes processos em que, como disse o Comandante dos Anciãos
(nota: O. M. Aïvanhov), vocês tecem um casulo, uma Crisálida, onde nada mais pode funcionar como antes.

Este retorno à Unidade se traduz por uma perda de referências, dentro mesmo da ilusão, onde a visão do olho
é substituída pela Visão do Coração, onde a visão das crenças é substituída pela experiência e por uma nova

Visão.
É tudo isto que se realiza, em vocês, e que deve se realizar, a um dado momento, de maneira coletiva, todos

juntos.
Alguns estarão, naquele momento, do lado físico e outros do lado sutil.

***

Este processo está inscrito desde a Criação mesma desta Dimensão, antes mesmo de ela ter sido invertida



pois toda experiência tem um começo e um fim.
Somente o Um, A Fonte, não é uma experiência, mas um ‘estado’ que se desdobrou, através de experiências

mas que, no entanto, ele, é sempre o mesmo.
A Fusão que vocês são chamados a viver, vai, num primeiro tempo, identificar vocês à Luz.

Isto, vocês vivem pela Vibração que se constrói em vocês.
E depois, virá um tempo em que a Luz será tal que vocês não poderão mais se distinguir da Luz.

Então, é claro, quando isto foi descrito, por mim como por tantos outros, sobre a Terra, nós chamamos isto,
cada um a sua maneira: a pequena morte, a Fusão em Cristo ou a Dissolução.

É a isto que vocês são chamados agora e em breve.
É claro, para esta Consciência projetada nesta ilusão, evoluindo nos mecanismos de Ação/Reação e que aí se

isolou e se aprisionou, isto não pode mesmo ser apreendido nem mesmo concebido, nem acreditado.
Não pode ser senão uma forma de ‘ressonância’ que conduzirá a esta Fusão.

Então, é claro, esta Fusão, para aqueles que não estão prontos a viver esta ressonância, não será o fim da
confusão, mas uma confusão ainda maior.

É naquele momento que a Presença de vocês, quer seja do lado físico ou sutil desta Dimensão, tomará toda
sua importância.

Vocês tornar-se-ão, efetivamente, os Pilares da Luz, aos quais um número importante de Irmãos e Irmãs não
estão prontos a reconhecer por si mesmos.

***

O retorno da Luz, retorno à Unidade, muitos dentre vocês, ainda, mesmo despertos, o veem como um
processo exterior, fazendo passar, como se diz, de uma Dimensão a outra.

Mas passar de uma Dimensão a outra, se liberar, reencontrar a Liberdade e, como foi dito, a Autonomia, não
pode se realizar senão através da Fusão, quer dizer, da ausência de separação.

Este retorno à Unidade é o retorno à Graça, à lei de Ressonância e de Atração, não sendo mais ditada por uma
visão, mas ditada por Alfa e Ômega, pelos quatro Pilares, Pilares nos quais vocês se tornam vocês mesmos

ao ativá-los.
O ‘processo de Fusão’ disto que foram denominadas as Cruzes da Redenção e Mutáveis, a Fusão Final das

estruturas de Vibração as mais elevadas, se produz, neste momento mesmo.

***

Eu peço a vocês para tentar, ainda, prosseguir captando o que eu digo, além das palavras, na Vibração.
A Vibração ela mesma que, a um dado momento, como o Arcanjo Miguel tinha dito a vocês, tornar-se-á um

Silêncio, Silêncio da Dissolução, da Fusão.
Esta etapa é indispensável, não pode ser de outra maneira.

Passar da confusão à Fusão ou permanecer na confusão, por oposição à fusão, é um mecanismo que
corresponde ao que foi denominada ‘Última Reversão’, aquela que faz passar da visão exteriorizada (aquela do
olho), à Visão do Coração, e que recoloca a Consciência na sua Dimensão de inteireza, manifestando-se por

um estado onde não existe mais separação, um estado onde a Consciência não está nem localizada, nem
atribuída a um sujeito ou a um objeto, mas engloba a totalidade das possibilidades, a totalidade dos sujeitos, a

totalidade dos objetos.
É claro, com palavras, é impossível perceber e viver, mesmo compreender, pois compreender, é tomar e fazer

seu.
Ora aí, isto de que eu falo a vocês é o resultado do Abandono e da Integração da Luz, entregando vocês à

Luz.
É, portanto, uma doação e não mais qualquer coisa que se prende.

De alguma forma, vocês se dão a Ele, como eu expressei durante minha vida, com as palavras da época: doar-
se a Cristo, desposá-lo, tornar-se Ele.

É exatamente isto que se prepara para viver a Consciência e as Consciências totais desta Terra.

***

Então, é claro, palavras diferentes podem ser utilizados: Ressurreição, Retorno à Unidade, Ascensão, mas
estas palavras não serão jamais a vivência.

Mas é preciso traduzi-la em palavras, pois a própria Ressonância de vocês com as palavras pode, sobretudo
agora, fazer revelar, em vocês, a Vibração, a Luz, e, portanto, fazer vocês aderirem, saindo da confusão da

personalidade, para a verdadeira vida, pois a verdadeira vida não será jamais isto que vocês creem ser, o que
vocês creem viver, o que vocês creem provar, o que vocês creem sentir.



A Unidade, o Si, o Cristo, estão bem além de tudo o que pertence à Consciência separada, mesmo da
Vibração que percorre vocês e à qual vocês precisam, no entanto, se identificar, para se tornar aquilo.

Isto é uma preparação para viver o que vem.
É claro, muitas técnicas puderam ser dadas a vocês para se ir em direção a esta construção prévia da

Dissolução.

***

Resta agora integrar esta Verdade e realizar esta ‘alquimia’ Última do Amor, pelo Amor e para o Amor, quer
dizer pelo Coração e para o Coração, restabelecer a Verdade do Alfa e do Ômega, reunir enfim as doze

Estrelas, a fim de se tornar idêntico, quer dizer exatamente o mesmo que Ele e que todos os outros, não numa
uniformidade, mas numa Fusão, real, onde tudo efetivamente é Um, totalmente.

É claro, muitas Consciências não podem, não querem mesmo imaginar que as palavras que eu pronuncio
tenham qualquer realidade e representam qualquer Verdade.

Para aqueles dos Irmãos e Irmãs de vocês que são os meus, que não podem conceber ou viver isto, eu
responderia que eles tem razão e que isto não é para eles.

Mas, no entanto, é indispensável que este momento de Fusão tenha lugar, para todo mundo, porque esta
Fusão Final, esta Dissolução, mesmo se ela é recusada, permitirá estar presente pela Consciência mesma que

a recusa, e que permitirá um retorno (num momento ou outro, num outro espaço-tempo) a esta Verdade.
Assim, como disse o Cristo: “será feito a cada um segundo sua Fé”.

Alguns dentre os Irmãos, e dentre os Anciãos, disseram a vocês: “cada um irá aonde lhe levar sua Vibração”.
É a expressão que corresponde melhor ao que chega, mas todos, sem exceção, deverão viver esta

Ressurreição, este retorno da Luz, vivido como algo vindo dos confins do cosmos que, na verdade, não é
senão o acordar do Coração de vocês e que conduzirá vocês à Fusão ou a permanecer na confusão e na

ilusão.

***

Nós todos insistimos, sobretudo o Comandante, sobre a ‘iminência’ deste processo, em termos de tempo
terrestre.

Ele já começou, em vocês, visto que, entre aqueles que seguem e que Vibram sobre a frequência da Luz e da
Unidade, estes são processos que, mesmo sem poder colocar em palavras, vocês começam a viver, uns e

outros.
Este momento de Fusão prévia pode se traduzir por um sentimento de confusão, confusão, efetivamente, na

ilusão, mas Fusão na Unidade.
É este grande retorno que vocês vivem este ano, inscrito desde a Aurora dos tempos, inscrito também nos

calendários extremamente preciosos e precisos.
É claro, todo mundo conhecia estes calendários, ao menos aqueles que buscam a Luz ou aqueles que

preferem permanecer na Sombra.
Mas o estabelecimento da Luz direita, o fim da Luz oblíqua será, para muitos, uma forma de despedaçamento,
porque estas Consciências se estabeleceram, desde tanto tempo, neste eixo de atração e de visão, alterado,

que eles aí estabeleceram leis.
 Estas leis não são, definitivamente, senão leis de uma Consciência aprisionada que estará sempre

aprisionada, mas aí foi estabelecido, mesmo neste aprisionamento um processo inexorável que é a ‘liberação
do aprisionamento’.

Mas, não podendo ver com o Coração, eles aí conceberam uma forma de liberação que é um novo
aprisionamento no mesmo eixo, visto que eles traíram as leis do Espírito e as substituíram pelas leis deste eixo

e deste aprisionamento.

***

Vocês são, portanto, convidados (como vocês foram, pelo Arcanjo Miguel, quando da Bodas Celestes) a viver
as Bodas da Fusão de vocês e isto é agora.

Vocês sentem o chamado com pavor ou com Alegria.
Às vezes, para outros Irmãos e Irmãs, se voltando, não querendo ver, mesmo com os olhos, o que acontece.
Ou, como ainda outros Irmãos e Irmãs, se servindo do que acontece para tentar reforçar e manter esta Luz

oblíqua, totalmente desviada, que é sua única verdade.
A revelação que se realiza é, como vocês percebem, cada vez mais intensa, a tal ponto que algumas

Consciências creram poder utilizar isto que viria para tentar distanciar, ainda mais, o retorno ao Alfa e Ômega,
mas isto não pôde ser, pois isto que está agora presente, ainda uma vez, está inscrito no princípio mesmo d’A

Fonte.



A Fonte é Fonte, mesmo para aqueles que a recusam.
A Fonte é Doação.

Não pode haver Vida, mesmo aprisionada, sem Fonte, é impossível.
Pode-se acreditar, é claro, e a humanidade chegou ao fim desta era sombria, deste tipo de crença, mas, é

claro, é totalmente impossível.
A ilusão que se aprisiona, em si mesma, foi justamente, ela também, sustentada, necessariamente, pela Fonte,

mesmo que ela não a reconheça.
Não é possível ser de outro modo.

***

Então, o chamado que vocês vivem, o chamado deste Fogo do Coração, deste Fogo do Espírito, o chamado
das Vibrações, que conduzem vocês diretamente a Ele, é bem real.

Estes estados Vibratórios e de Consciência, conjuntos, são vividos de maneira cada vez mais intensa.
Esta intensidade, é claro, não sendo a mesma para aquele que não sentia nada ontem, e que sente tudo hoje,

como para aquele que sente já desde muito tempo e que sente, ainda mais, hoje.
Mas a finalidade é estritamente a mesma para todos, mesmo que o caminho de cada um, após esta finalidade,
seja profundamente diferente, segundo sua capacidade de se abandonar a esta Fusão ou, então, permanecer

na confusão.
O que nós tentamos dar a vocês, agora, uns e outros, assim como os Anciãos ou os Arcanjos, são ‘modos de

preparação’.
O que nós dissemos a vocês, é claro, cada vez mais, é destinado a fazer vocês estarem no presente, mesmo

falando do instante seguinte que é iminente.
Eis, minhas Irmãs e meus Irmãos, o que eu fui encarregada de Anunciar a vocês e Vibrar.

Se, com relação a isto, existe em vocês, alguma coisa que se levanta, que se opõe ou que adere, mas que
precisa de mais Vibrações ou palavras, então, eu escuto.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Eu terminarei dizendo isto a vocês: o que vem é um Canto, pois a Luz é um Canto, o Cristo é um canto, A Fonte
é um Canto.

Este canto é um Som: o Som da Terra, o som do Céu, o som da alma de vocês, que é o mesmo som.
E aqueles que ouvem este som, ouviram um som ‘novo’.

Este som novo, que vai se generalizar, assinala o instante da Fusão.
Estejam atentos ao som, o de vocês, pois este som conduzirá vocês, como o disse o Arcanjo Miguel, eis há

dois anos, ao Silêncio e, portanto, à Fusão.
Este é o momento onde vocês não estarão mais separados do som da Criação e d’A Fonte, pois vocês se

tornarão A Fonte.
Vivamos juntos um espaço de Som, esta será minha maneira de comungar com todos vocês, aqui e em outros

lugares, e de nos tornarmos Um.

... Efusão Vibratória...

Pela Graça do Um, até breve.

************
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~ A UNIDADE e A INOCÊNCIA ~ 

Eu sou GEMMA GALGANI.

Meus Irmãos e Irmãs, recebam todo o Amor que o meu Coração pode levar ao seu Coração.
Eu sou a primeira a intervir nesse primeiro dia do seu mês de maio.

Esse mês de maio, nas diferentes tradições, que é o mês chamado da Compaixão, mês de MARIA.
Mês, também, onde se exteriorizam muitos elementos, seja na natureza como na consciência humana.

Eu sou a Estrela da Unidade.
E, como tal, juntos, vamos nos instalar na Paz e na Unidade, antes que eu lhes emita as poucas palavras que

vim emitir para vocês.

... Efusão Vibratória...

*** 

Há pouco tempo foram realizadas e ativadas, em vocês como sobre a Terra, as Cruzes Mutáveis.
A última parte de um Yoga específico lhes foi dada por um dos Anciões (ndr: ver o Protocolo ‘Yoga Integrativo’

(1)).
Ele lhes explicou, e fez viver, a ativação dessas Cruzes, em sua estrutura e em sua consciência.

Eu venho hoje, quanto a mim, falar-lhes de outra cruz.
Essa cruz não passa mais pelo ponto ER da cabeça, mas representa uma cruz de braços desiguais, cujo

cruzamento se faz atrás do ponto ER.
Essa cruz é chamada de Cruz Crística Posterior.

Ela emprega os Eixos AL-OD e UNIDADE-PROFUNDEZ.

Como talvez vocês saibam, eu estive encarnada durante muito pouco tempo, no início do século XX, ao
mesmo tempo que Santa TERESA.
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Nós portamos, ambas, a UNIDADE e a PROFUNDEZ.
A Cruz da qual eu venho lhes falar é aquela que corresponde ao Caminho da Infância.

Eu deixarei Santa TERESA falar disso, muito melhor do que eu (2).
Eu venho lhes falar da Unidade e da Inocência.

*** 

A Unidade (como muitos de vocês compreenderam e, talvez, estejam vivendo) é um estado de Consciência
que permite transcender, e superar, qualquer forma de Ilusão, qualquer forma de sofrimento e aceder a um

estado do Ser, bem além da personalidade.
Além da Sombra e da Luz, além do Bem e do Mal.

Um estado que muitas de minhas Irmãs experimentaram, é claro, e que hoje está inteiramente ao seu alcance.

*** 

A Unidade decorre de um estado de Inocência.
Então, como neste mundo que eu percorri e que vocês ainda percorrem, como podemos falar da Inocência?

A Inocência, é claro, não é crer ou ter Fé.
A Inocência é aquela que vai acolher, sem qualquer preconceito, a realidade e a totalidade da Luz, a fim de

transcender os limites deste corpo e desta manifestação, ao mesmo tempo ali permanecendo, se for possível.
A Inocência está diretamente conectada com Visão do Coração.

Aquela que não faz diferença entre a Sombra e a Luz, o Bem e o Mal.
Um olhar que vai unificar, que vai transcender, e que vai levá-los a experimentar uma Alegria que não depende

de qualquer circunstância exterior, que se encontra no Interior do ser, dele mesmo, que vive isso.
A Inocência é voltar a tornar-se novo.

Incólume e desembaraçado de qualquer crença, de qualquer Ilusão, de qualquer reivindicação.
É centrar-se mais perto do instante presente e do momento presente, que se vive a cada sopro.

É ser, de algum modo, penetrado pela Luz, permanentemente.
Fundir-se nessa Luz, fundir-se em sua imanência e em sua impermanência, é penetrar no Espírito de CRISTO,

manifestá-lo, desposá-lo, e como dizia a minha Irmã, estar em Simbiose.

*** 

A Unidade contribui para estabelecê-los nos estados que a consciência comum jamais pode alcançar, nem
mesmo imaginar.

A Inocência é a condição prévia, com a Infância, que permite viver essa Cruz específica, chamada de Cruz
Posterior do Cristo.

Diretamente em ligação com a ressonância da minha Estrela, e da Estrela da minha Irmã, que me faz frente,
Santa TERESA.

O Caminho da Inocência é aquele que aquiesce à Luz, aquele que abandona toda veleidade de compreensão
seja do que for, pois, viver a Unidade está além de qualquer compreensão, além de qualquer palavra.

Então, falar da Unidade e da Inocência é, já, de algum modo, sair da Inocência e da Unidade, pois nenhuma
palavra pode satisfazer uma descrição qualquer da Unidade.

A Unidade, justamente, pode ser vivida apenas na ausência de qualquer palavra, na ausência de
qualquer compreensão, de qualquer pergunta, de qualquer espera.

A Unidade é um estado de Inocência, mas também de confiança total na Luz, em CRISTO.
É aderir ao Infinito.

É aderir a outra coisa que a limitação do corpo, dos pensamentos, do que foi chamado de corpo de desejo.
É aderir ao Infinito, à Alegria mais absoluta.

Ali aderir, não somente, mas também, manifestá-la, inteiramente.

*** 

Hoje, sobre esta Terra, e a partir de hoje, neste mês, esses estados vão se abrir a vocês de maneira cada vez
mais nítida e cada vez mais clara.

Isso é aberto a todos e a cada um, por que a Graça que se espalha sobre a Terra não faz qualquer distinção
entre quem quer que seja.
Ela é a mesma para todos.

Pois viver a Unidade e a Inocência não tem característica própria a um indivíduo ou a outro.
A Graça, a Inocência, a Unidade, não se importam com reivindicações, não se importam com Karma, não se



importam com crenças.

*** 

A Unidade é um estado do ser onde tudo se torna Transparente e simples.
É um estado onde o mental não pode mais se manifestar, onde os pensamentos, até mesmo, não podem

mais emergir.
É um estado que se basta a si mesmo, de algum modo.

Nada mais existe além da Luz, pois a Consciência se torna, ela mesma, a totalidade dessa Luz.
Há, de algum modo, um desvanecimento, um desaparecimento do que era limitado.

Vocês não são, no entanto, mais limitados, naqueles momentos, nem pelo corpo, nem por qualquer coisa além
da própria Luz, que é ausência de limite.

Isso pressupõe uma disposição de espírito para a Inocência.
Não a Inocência em relação a este mundo.

Não a Inocência em relação aos relacionamentos entre os Irmãos e Irmãs desta humanidade, mas a Inocência
em relação a CRISTO, em relação à Luz.

Da Inocência nasce a Unidade.
Pois a Inocência é ausência de espera.

A Inocência é ausência de busca, seja ela qual for.
É também uma forma de Abandono de tudo o que pertence à personalidade, aos desejos, às projeções, às

crenças, às reivindicações.
É o estado mais bem sucedido do ser, que leva a esse Ilimitado e à Unidade.

*** 

A Unidade é tornar-se, si mesmo, inteiramente, a Luz Branca, a Luz Adamantina.
É tornar-se um com ela, porque o Corpo de Luz é a totalidade das Criações de todos os Universos.

A Inocência prepara para isso.
Essa Cruz Posterior está ligada, diretamente, à Inocência da alma, ao Pequeno Caminho, à Infância.

É aquela que, hoje, abre-se a vocês, devido ao imediatismo da Luz, a sua imanência, a sua impermanência e o
seu derramamento sobre a Terra, em níveis de intensidade e de pulsação que jamais a Terra vivenciou.

Todos vocês, e cada um de vocês, têm a possibilidade de imergir-se na Luz.
Mesmo se hoje alguns dos Semeadores de Luz não despertaram ainda as Coroas Radiantes, inteiramente, o

que vem é justamente a possibilidade de fazê-lo.
Este mês é, inteiramente, o mês da Graça.

É o momento, e isso foi dito, em que os Anjos do Senhor se revelam e se desvendam cada vez mais, em sua
consciência coletiva.

É o mês em que todos os erros, todas as Ilusões, todas as buscas que levaram a becos sem saída, são
perdoados pela Graça, e permitem-lhes estabelecer-se em sua nova Inocência, em sua Unidade.

*** 

Vocês são acompanhados como nunca.
Disso vocês sabem, e vocês vão vê-lo cada vez mais em seus Céus.

Vocês vão vê-lo também cada vez mais na Luz, na quantidade de Luz presente, mesmo aos seus olhos físicos
e à sua Visão Etérea.

Vocês também vão senti-lo em vocês, pois, se vocês derem um passo para Ele, Ele virá bater à sua porta, e
Ele dará dez passos para vocês.

É durante este mês que se instala a possibilidade de estabelecerem, de maneira definitiva, a sua Unidade.
Cada dia, agora, verá essa capacidade de Inocência e de Unidade reforçar-se.

Vocês irão vivê-la como um apelo.
Então, é claro, o apelo pode ser ouvido, ou criar, no início, algumas resistências, alguns medos.

Esses medos, todos nós os tivemos, sem exceção.
Mesmo CRISTO na Cruz.

É o momento em que vocês basculam.
É o momento em que lhes parece estarem abandonados, inteiramente.

A travessia do deserto.
A tentação.

O momento em que pode acontecer-lhes de negar, de modo transitório, tudo o que vocês realizaram.



Isso é muito bom sinal.
Pois isso significa que a Unidade se apronta para tocá-los com a sua Graça.

Alguns terão muito mais facilidade do que outros para passar a essa Unidade, a essa Inocência.

*** 

Lembrem-se de que a quantidade de Luz, e, portanto, as Vibrações que chegam até vocês serão, a cada dia,
multiplicadas.

A intervenção do Arcanjo METATRON, dentro de poucos dias, vem realizar o que havia sido anunciado pelas
Escrituras.

Mesmo se elas foram por vezes travestidas, ali inserindo um elemento de medo.
Pois, sim, quando se foi privado por tanto tempo da Luz, e quando ela foi procurada por tanto tempo, quando a

Luz chega, ela, efetivamente, pode causar medo.
Mas esses medos nada são.

Basta, simplesmente, voltar a tornar-se Inocente, e ousar aceitar ir ao outro lado.
E, naquele momento, a Inteligência, a Graça da Luz irá estabelecê-los na sua Unidade, no seu Estado de Ser,

bem facilmente.
É durante este mês que vocês decidem desposar CRISTO.

É durante este mês que vocês devem se liberar de todas as Ilusões, de todas as falsas aparências.
É durante este mês que vocês irão penetrar nas esferas da Unidade, muitos de vocês.

Essa preparação, portanto, durante este mês, é algo de essencial.
Pois este mês irá fazê-los penetrar, se vocês acolherem realmente, na Consciência do que vocês são.

Na sua vivência.
Na sua Inocência.

No seu Amor e na sua Unidade.
É o momento em que vocês poderão viver a ausência de separação, em que vocês podem não estar

separados de nada mais.
É o momento da Reunificação.

*** 

Lembrem-se de que a testemunha de tudo isso é o seu próprio estado Vibratório e, também, a ocultação da
consciência limitada, em benefício da Consciência Ilimitada.

Essa passagem está a caminho.
Ela culmina, assim que acolhida inteiramente, na Alegria inefável da Unidade.

É como se cada minuto da sua vida pudesse se tornar um estado de Graça, um estado de plenitude absoluta.
Um prazer infinito da Presença com CRISTO.

A Cruz Crística Posterior, aquela que se instaura, em vocês como sobre a Terra, vai também iluminar as zonas
de resistências que podem existir nesse novo Nascimento.

Que essas zonas de resistência estejam em lugares precisos da Terra ou em lugares precisos do seu corpo,
não percam tempo com isso, vão além.

Deixem a Graça invadi-los.
Deixem-se levar pela Unidade.

Deixem-se, de algum modo, levar por CRISTO.
Muitas coisas vão mudar em seus Céus, sobre a sua Terra e, obviamente, no seu corpo e na sua Consciência.
Aí também, sejam quais forem as manifestações, vocês devem ir além de umacompreensão, vocês devem ir

além de uma lógica, da razão e do mental, e viver a Graça da lógica do Coração, que não é deste mundo.
A fim de realizar a palavra de CRISTO e viver que «vocês estão neste mundo, mas não são deste mundo».

*** 

O Coração é a porta.
O Coração é a fechadura.

O Coração é o lugar dessa passagem.
Voltem a tornar-se como uma criança, redescubram a Inocência.

A Inocência da Luz.
A Unidade, como eu dizia, é não ver o Bem e o Mal.

É estar além do Bem e do Mal.
É aceitar ver a Sombra, simplesmente como uma luz não revelada.



É não julgar, não discriminar, não discernir, mas tornar-se, inteiramente, a Luz.
É isso que se abre a vocês, doravante, e que cada dia, a cada sopro, vocês vão penetrar, ainda mais em

Profundez e em Verdade.
As manifestações disso serão múltiplas, em vocês como no exterior de vocês.

Aceitem que tudo isso é apenas o Reflexo da ação da Luz.
E que somente o olhar exterior pode ter medo das suas próprias manifestações, Interiores ou exteriores, do

planeta.
A Terra vive a sua liberação, vocês a vivem também.

A liberação pode, por vezes, ser vivida como uma ruptura, no momento em que ela for vivida.
Mas a ruptura é apenas temporária em relação à Luz.

Rasgar os Véus da Ilusão é, por vezes, doloroso, porque é preciso aceitar deixar-se transformar, e mudar para
a nova forma, para a nova Consciência.

*** 

Há, efetivamente, no que é limitado, alguns lutos a viverem e a superarem.
Isso vocês não podem fazer por si mesmos.

Jamais.
É a Graça da Luz que o faz em vocês.

Então, não se preocupem com o que pode parecer-lhes duro, difícil, mas peçam, de preferência,
simplesmente, a ação da Luz em vocês.

Absorvam a Luz pela boca, pelo Canal do Éter, pelo Coração, e deixem-na trabalhar.
Porque vocês são a Luz.

É claro, muitas máscaras devem cair.
Isso faz parte da Inocência e da Unidade.

É o caminho que vocês vão descobrir, a cada dia.
É um Caminho da Graça, na condição de vocês o aceitarem.

Voltar a tornar-se Inocente, voltar a tornar-se uma criança é deixar a Criança Interior da alma exprimir-se, a fim
de ir para a Liberdade do Espírito.

É não mais jogar o jogo desse mundo.
Ou então, continuar a jogá-lo, ao mesmo tempo estando lúcido, sobre a sua Ilusão e a sua falsidade.
É aceitar o jogo, estar ainda sobre este mundo, ao mesmo tempo sabendo que é apenas um jogo,

uma projeção, com todos os seus sofrimentos e todas as suas ilusões.
A ativação desta Cruz Posterior em vocês, ocorrendo de maneira natural, mas que pode também ser

facilitada, ser-lhe-á dada, para poder praticá-la, a partir de amanhã.
Mas isso acontece desde agora em vocês, hoje.

Cabe a vocês deixarem impregnar o que vocês são, pela Alegria, por CRISTO.

*** 

A Consciência da Unidade, a presença de CRISTO pode ser chamada: o Consolador.
É aquele que abraça e que extingue todos os sofrimentos, sejam eles quais forem.

Ele disse: «Aquele que beber da minha Água da Vida, jamais terá sede».
É exatamente isso que está ocorrendo, porque Ele é a Água da Vida, Ele é o Fogo da Redenção, Ele é a

Espada que vem cortar.
Não fiquem limitados por concepções ligadas a religiões ou a histórias.
Sejam Ilimitados no seu acolhimento d'Ele, em Espírito e em Verdade.

Ele vem devolvê-los e restituí-los à sua Unidade e à sua Inocência.
Aquela de Filhos Ardentes do Sol.

Aqueles que se consomem sem queimar, na Alegria, no Amor, na Verdade e na Paz.
Não existe qualquer limite deste mundo que possa impedi-los de viver isso.

Cabe a vocês não resistirem.
Cabe a vocês voltarem a se tornar inocentes.

Então, essa Cruz Crística Posterior elevar-se-á em vocês.
A Coroa Radiante do Coração elevar-se-á.

E vocês irão penetrar, então, nas Moradas inefáveis da Alegria do Pai.
Cada um de vocês, ainda presente sobre a Terra, é chamado individualmente, pessoalmente, para isso.

Não existe qualquer barreira de religião, de idade, de sexo, que possa manter-se diante d’Ele.
Então, voltem a tornar-se Inocentes, e a Unidade instalar-se-á em vocês.



Sem buscá-la, sem querê-la.
Nada há para saber, nada há para conhecer.

Há apenas que parar o tempo, o tempo de uma respiração, o tempo de um instante.
Então, a partir desse instante, a Graça irá penetrá-los.

Não importa em qual momento.
De modo inesperado.

Naquele momento, apreendam a Luz que lhes é estendida.
Acolham-na.

Parem tudo o que não for isso.
Seja qual for o espaço e o instante em que isso ocorrer, vocês são livres para virar as costas ou para abrir-se

para CRISTO.

*** 

A Unidade, além da Fusão dos Éteres, é redescobrir a Luz.
A sua Vibrância.
A sua Radiância.
A sua potência.

É voltar a tornar-se Ilimitado, é voltar a tornar-se Isso.
E CRISTO é a Porta Estreita que permite vivê-Lo, aqui mesmo, nesta carne, nesta vida e nos momentos finais

da Terra.

*** 

Aí está o que a Estrela UNIDADE veio trazer-lhes, hoje.
Bem além das poucas palavras que eu pude pronunciar, além da Vibração da palavra, vão para a Essência do

que eu lhes disse.
Vocês devem dela impregnar-se.

Até Vivê-la.

*** 

Aí está, meus Irmãos e minhas Irmãs.
Comunguemos juntos, durante alguns instantes.

E, se houver em vocês interrogações vindo do seu Coração, referentes ao que eu digo, então, em alguns
minutos, se pudermos ir mais para a Profundez disso, juntos, iremos.

Mas, primeiramente, comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

*** 

O meu Coração escuta agora o que vocês têm que me perguntar.

***

Questão: o que significa o fato de sentir que o ponto UNIDADE esquenta muito?

Significa simplesmente que essa função, esse estado, bate à sua porta.
Lembre-se do que eu disse: não busque compreender, não busque o significado, mas viva-o.

Viva essa Graça, acolha-a.
Porque assim que você buscar um significado, de agora em diante, mesmo se existir, isso vai afastá-lo do que

você tem que viver no instante.
Muitos de vocês sentem os trajetos da Luz, os pontos da Luz.

A Luz é Inteligência e Graça, e ela vai, portanto, durante este período, agir onde ela deve.
Tentem não interrogar a Luz, e deixem-na simplesmente agir em vocês.

Porque interrogá-la é já estar na resistência.



Mesmo se for, efetivamente, muito sedutor para o mental compreender os prós e os contras da Luz.
Mas compreender não é um Abandono, é ainda um ato intelectual.

Imirjam-se na Luz, deixem-na Fecundá-los.

***

Questão: o estado de Unidade é um estado de nada?

O estado de Unidade é um estado de nada em relação à personalidade, e um estado de Tudo em relação à
FONTE.

***

Questão: isso corresponde ao sentir de um estado onde não há mais questão, nem desejo?

Não pode existir questão e desejo.
A Graça basta-se por si mesma, e a Unidade é a Inocência.

A Inocência não tem qualquer questão, nem qualquer marcador.
Ela é, simplesmente.

Assim que houver questão ou interrogação, há saída da Unidade.
E da Inocência.

***

Questão: como se abandonar totalmente à Luz até voltar a se tornar Luz?

Meu Irmão, quem faz esta pergunta?
O Abandono à Luz é um ato de rendição à Luz.

É sempre a personalidade que vai perguntar: «Como se abandonar à Luz?».
Não há «como».

Não existe qualquer técnica para se abandonar.
É um impulso da alma, descobrindo-se, ou pela Cruz Posterior ligada à Inocência, ou pela Cruz Anterior.

Mas não há técnica.
É preciso que a personalidade morra, para que nasça o Ilimitado.

Enquanto houver uma busca, não há Abandono, pois a busca sempre será o feito da personalidade, que quer
apropriar-se de algo.
A Luz é uma Doação.

Vocês se tornam Luz se vocês mesmos se tornarem a Doação.

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs sobre este mundo, eu lhes digo bem-vindos à Graça.
Bem-vindos à sua Eternidade.

Bem-vindos ao seu novo Nascimento, à sua Ressurreição.
Que a Unidade os preencha.

Com todo o meu Amor, com toda a Graça do nosso reencontro, eu lhes digo até muito em breve.

************ 
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs em CRISTO, com a maior parte de minhas Irmãs, nós desvendamos as qualidades que lhes
permitem preparar, acolher, a vinda do CRISTO.

Nesses tempos de Graça, nós vamos percorrer, juntos, as últimas fundações, assim como as últimas etapas,
que vão permitir-lhes realizar sua Unidade e seu Estado de Ser, e reencontrar o CRISTO, em Unidade e em

Verdade.

***

Recebam, primeiramente, da parte do conjunto de minhas Irmãs, e de mim mesma, nossas Bênçãos.
Vamos, juntos, construir essas fundações e subir esses degraus, aqueles que permitem estabelecer a ‘Nova
Jerusalém’, seu estado de retorno à Unidade, refazendo de vocês os Filhos do Um, para além dos Véus, para

além das Sombras, para além da Dualidade.
Eu deixarei, nesse dia, entre cada uma de minhas frases, instalar-se a densidade da Luz Una, a fim de que

vocês sejam penetrados da Água de Vida, de Sua Presença.
A Cruz Posterior permitiu, pelo Caminho da Criança Interior, da Inocência, apoiarem-se e apoiarem a presença

d’Ele.
Pela UNIDADE e a PROFUNDEZ, vocês permitiram, em vocês, preparar o receptáculo de Sua vinda.
Em seguida, pela Cruz Anterior e o eixo UNIDADE-PRECISÃO, vocês inseriram-se na Sabedoria, na

permanência de seu Abandono à Luz, permitindo definir e traçar as linhas, à frente e atrás, definindo as
fundações da Nova Vida e da Nova Dimensão.

***

Resta, agora, traçar as duas outras linhas, aquelas que vão permitir acender definitivamente o ponto ER e a
Coroa Radiante de seu Coroamento, n’Ele, e por Ele.

Assim, dois Eixos, entre UNIDADE e CLAREZA, entre PROFUNDEZ e PRECISÃO, vão desenhar as
fundações globais, nas quais vão inserir-se a Realidade Multidimensional, fazendo-os sair do confinamento, de

maneira definitiva.
Esses ‘quatro Pontos de Vibração’ definem os ângulos de sua nova manifestação.

Aquela que não será mais, jamais confinada por qualquer curvatura, por qualquer desvio de sua própria
Unidade, de sua própria Integridade.

Para muitos de vocês, Sementes de Estrelas e Seres a tornar-se, resta cruzar essa ‘Porta Estreita’.
Resta-lhes instalar-se na Unidade, na Luz, na Unidade do CRISTO.

Revelar, de algum modo, a totalidade da Presença d’Ele, a totalidade de sua Presença, Unida e Livre.
As ‘quatro linhas’, que eu acabo de evocar, permitem centrar o Coração, entre a Atenção e a Integridade, no

Aqui e Agora, estabelecendo-se em sua Morada, aquela em que não existe qualquer Sombra, qualquer
sofrimento, qualquer Ilusão, qualquer interrogação.

***

GEMMA GALGANI – 3 de maio de 2011
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Pacientemente, uns e outros, vocês construíram as Fundações e os andaimes de sua Nova Dimensão.
Realizando-a em vocês, a Terra Realiza-a.

Vocês a Realizaram porque é um trabalho coletivo.
Esse trabalho vê sua conclusão.

Há alguns anos, um dos Arcanjos do Conclave havia evocado os diferentes trabalhos que deviam ser
efetuados.

Durante uma de suas primeiras intervenções, nesse Canal, há mais de três anos, foi-lhes entregue os
diferentes ‘trabalhos alquímicos’ que lhes permitem viver sua metamorfose, sua transformação e sua Simbiose

com a Unidade.
Esse trabalho é o trabalho da Luz Branca, o ‘trabalho no Branco’, que se desenrola, doravante, agora, na

cronologia do tempo Terrestre, durante esse mês que se abriu há alguns dias.
Nós frequentemente dissemos que a Luz é a resposta para tudo, porque ela é a Inteligência Suprema,

arranjando-se por si mesma, sem encontrar resistência.
O mundo da Terra tornou-se, há extremamente muito tempo, um mundo de atrito, de competição, de

sofrimento.
É a isso que a Luz vem pôr fim, por seu retorno, cumprindo assim as palavras do CRISTO, pronunciadas há

2.000 anos, realizando a Promessa de sua própria Unidade, de sua própria Ressurreição.

***

Foi necessária uma maturação.
Essa maturação tomou quase uma geração de tempo Terrestre.

Essa gestação toca ao seu fim.
O desvendamento da Luz, através de suas diversas manifestações, de seus diversos sons, é a ocasião,

também, para vocês, de realizar sua própria metamorfose.
Vocês são chamados a tornarem-se seus próprios Criadores, bem além dos limites impostos pelas leis de

resistência desse mundo.
Manifestar essa função de Criação na instantaneidade da Unidade e em CRISTO.

Numerosos entre vocês, entre as Sementes de Estrelas, despertam-se de um longo sono, pela Vibração da
Consciência, pela própria Consciência, redescobrindo a própria história de Luz, para além das histórias desse

mundo, das histórias desse confinamento.
A Luz é a finalidade.

Muitos de vocês começam a dela perceber os contornos e a vivê-la, por intermitência, tornando então a tarefa
muito mais simples, na construção das Fundações e do Templo, permitindo Tornar-se o que Ele esperava de

vocês, desde 2.000 anos, e que se realiza agora.

***

Doravante, vocês serão todos chamados a responder à Luz d’Ele.
A ali responder, por sua própria Luz e seu próprio Coração, enfim liberados de suas incertezas, dos medos e

das crenças, construídos sobre esse mundo.
O Canto da Alma e do Espírito elevaram-se.

O Canto da Terra, o Canto do Céu, elevam-se, anunciando, de modo formal e imperioso, sua Ressurreição, e o
Retorno d’Ele.

A instalação da Graça revela-se, em vocês e ao redor de vocês.
Nós não insistiremos jamais o bastante sobre o fato de que o que vem, o que se manifesta, o que se revela, é

totalmente natural e requer de sua parte apenas uma aquiescência, apenas um Abandono de si
mesmos nessas partes compartimentadas e limitadas da personalidade, para viver a Plenitude.

A ignição do ponto ER, do chakra do Coração (da lâmpada cardíaca), de suas Coroas Radiantes, é destinada a
fazê-los passar à sua Dimensão de Verdade, de Eternidade e Ilimitada.

Isso se produz, nesse momento mesmo, em inúmeras Sementes de Estrelas.
Quaisquer que sejam as manifestações, as Vibrações, doravante, não há mais questões a colocar-se, porque a

totalidade da Luz encarrega-se da instalação disso.
Há apenas, de algum modo, que deixar-se ‘investir’, inteiramente, de Luz, para identificar-se, inteiramente, a Ela,

e a Ele.

***



Isso não requer esforço algum, bem ao contrário.
Isso requer, apenas, de fato, uma Conscientização.

Uma Certeza Interior do que vocês são, e não mais de tudo o que foi projetado, na Ilusão.
Cada vez mais, entre vocês, vivem momentos de Graça, momentos de plenitude e de Unidade, que se tornam,

a cada dia, cada vez mais reais, cada vez mais palpáveis.
Vocês o vivem, portanto, vocês o percebem.

E, para aqueles de vocês que ainda não viveram as premissas, isso vai se manifestar agora.
Penetrando o que falei, assim como minhas Irmãs, esses últimos dias (a Humildade, a Simplicidade, a Criança
Interior), apoiando-se nessas Virtudes, apoiando-se na CLAREZA e na PRECISÃO, vocês vão se pôr a Vibrar

ao Som do Um, ao Canto da Fonte.
Como o escreveu o Bem amado João, cada um de vocês será chamado a reencontrá-Lo.

Os ‘Anjos do Senhor’ são aqueles que precedem Sua vinda e que permitem elevar-se para Ele.
Cada mecanismo Ascensional será diferente para cada um.
Como nós o dissemos, não se preocupem com seus filhos.

Do mesmo modo, nós dizemos hoje, não se preocupem com o amanhã, porque isso está já inscrito, e bem
sucedido, na Eternidade.

Há apenas, efetivamente, que realizar uma Conscientização total disso.

***

Alguns elementos, no Interior de vocês, oriundos das últimas sombras, ou oriundos do exterior dos
condicionamentos dessa sociedade, vão tentar atraí-los para a densidade, para o peso, para o medo.

Saibam que a Luz é seu ‘refúgio’, e o antídoto absoluto de qualquer medo, no Interior como no exterior.
Hoje, mais do que nunca, vocês têm a possibilidade concreta de verificar, por si mesmos, o Abandono à Luz e

seus efeitos, nos desaparecimentos dos medos, na dissolução dos apegos, e no aparecimento, mais ou
menos duradouro, e cada vez mais intenso, de sua própria Luz Interior.

O estado de Paz vive-se pela Luz e para a Luz.
O estado de Alegria é o Abandono total à Luz, o momento em que a identidade provisória desse mundo, a

personalidade, não pode mais desenvolver qualquer argumento e qualquer resistência à Luz.
É naquele momento que sua Consciência bascula, cada vez mais, em sua Verdade.

***

Cada vez mais, se vocês aceitam, as coisas tornar-se-ão cada vez mais simples, cada vez mais evidentes,
cada vez mais claras, cada vez mais profundas, cada vez mais precisas e cada vez mais unitárias.

A Alegria crescerá, a Paz também.
Nenhuma circunstância desse mundo poderá mais perturbar ou alterar sua Consciência.

Naquele momento, as Fundações de seu Templo serão reforçadas.
O confinamento cessará.

Vocês poderão extrair-se da Ilusão e efetivamente diferenciar o que é da ordem desta Ilusão e da ordem do
que é Eterno.

Isso não dará mais dúvida alguma para vocês, progressivamente e à medida dos instantes, dos momentos que
vocês passarão na Paz e na Alegria.

Recordem-se também de que, quando a Luz se instala, vocês tomam também Consciência de que nada há a
buscar no exterior, de que nada pode existir que venha satisfazer qualquer desejo que seja, porque tudo está

inscrito na Fonte, n’Ele, e na Luz Branca.
Na realização deste trabalho.

Isto está, não somente ao alcance da mão, mas, realmente, vivendo-se, nesse momento, no Coração.

***

Instalando-se no Coração de seu ser, vocês favorecem também a Descida do Cristo, permitindo a emergência
de sua Consciência na Nova Dimensão, aquela da Terra, ou aquela de sua Filiação Espiritual e de sua

Dimensão Original.
A Luz não poderá mais, jamais, ser confinada para vocês.

O que vocês vivem, portanto, a partir de agora, é sua Liberação total.
A única condição é determinada pelo ‘Quadrado’, esse apoio, e esses ângulos, no qual vem estabelecer-se o

CRISTO.



Vocês constatarão agora, cada vez mais frequentemente em seus dias e em suas noites, que as outras
Dimensões tomam uma aparência bem mais real, bem mais forte do que as leis da Ilusão, permitindo-lhes,

literalmente, bascular, progressivamente, na Eternidade da Alegria.

***

Lembrem-se das palavras mestres, daquelas que desenvolvemos, minhas Irmãs e eu.
Antes de tudo: Humildade e Simplicidade.

Silêncio de palavras.
Instalação num estado em que tudo é resposta, tudo é Canto, tudo é Doação e tudo é Unificado.

Mais do que nunca, vocês reencontrarão o sentido e a Vibração do que é ser Ki-Ris-Ti.
Mais do que nunca vocês reencontrarão o que é ser Filho da Lei de Um, da Lei da Graça.

Mais do que nunca, as palavras de UM AMIGO, concernentes à Consciência e Vibração, tornar-se-ão seu
quotidiano, se já não é o caso, permitindo-lhes aproximarem-se, cada vez mais, da Vinda do CRISTO e da

Realização do CRISTO.
Vocês penetram, agora, os domínios da Criação Consciente.

Vocês saem dos domínios da falsificação.
Vocês saem das esferas do sofrimento, das resistências, para entrar nas esferas da Alegria, para penetrar o

que é chamado de ‘Moradas de Paz Suprema’.
Essas Moradas onde somente a Unidade pode existir, a fim de permitir-lhes Ser, e terem-se fora da Ilusão.

***

Certamente, os ruídos desse mundo e de suas rupturas vão tornar-se importantes.
Mas eles também são um apelo para a Liberação, para o fim da Ilusão.

Somente o medo, somente a ignorância da Luz podem representar, para essas circunstâncias e para esses
seres, obstáculos efetivamente efêmeros, diante do Fogo do Amor.

Cada dia e cada sopro, cada minuto de tempo, desse tempo ilusório, verão sua consciência modificar-se,
expandir-se, atingir momentos de Graça total.

Essa imersão nos momentos de Graça permitir-lhes-á, em toda lucidez, bascular cada vez mais facilmente em
sua Eternidade.

***

As quatro linhas estão traçadas, doravante.
O Quadrado está instalado, preparando para acolher METATRON, criando, de algum modo, as linhas que

permitem a CRISTO voltar.
Lembrem-se de que não existe esforço algum a fazer.

Que, mais do que nunca, cada dia que vai passar desse tempo, vai conduzi-los para mais amplitude de sua
Alegria, para mais Vibração, para mais Consciência, para mais Unidade.

Eu repito: durante este período de Graça, nenhum obstáculo, Interior ou exterior, pode ter-se diante da
majestade da Luz que se instala nesse mundo e em vocês.

Nós podemos apenas encorajá-los a ir, em Alegria, para o que está aí.
Ir em Alegria para sua Ressurreição.

Os diferentes elementos que, uns e outros, vocês viveram, neste período de preparação, foram destinados a
facilitar-lhes esses momentos de passagem.

O Fogo do Coração, Fogo da Graça, é o marcador do acesso à Verdade.
A Verdade que não pode ser contida em qualquer palavra, em qualquer crença, em qualquer caminho, se não é

o seu.
Vocês perceberão, cada vez mais claramente, nesse estado de Graça, tudo o que é do domínio de sua

Liberdade e de sua Liberação, e tudo o que foi do domínio de seu confinamento na ilusão e nas crenças.
Vocês se verão, cada vez mais claramente, e ali aquiescendo, vocês se tornarão cada vez mais Transparentes,

cada vez mais centrados e estabilizados.

***

Minha Presença entre vocês, como Estrela da UNIDADE, próxima de Ki-Ris-Ti, é o que lhes permite, em



vocês, tocar a Graça e a Leveza.
Vocês vivem o tempo da Graça.

Mesmo se alguns de vocês não ousam ainda vivê-lo, porque alguns medos estão ainda presentes.
Cada dia vai tornar-se, de algum modo, um meio de aliviarem-se, cada vez mais, e aproximarem-se, até

Fusionar, com sua Unidade.
Como o repetirão certamente os Arcanjos e os Anciões, vocês têm à sua disposição todos os elementos,

todas as Vibrações possíveis que lhes permitem Realizar seu último trabalho.
Tornar-se Criadores Conscientes.

Coisa que vocês foram de toda a Eternidade, bem além do episódio desse confinamento e dessa Ilusão.
Como Ele dizia, nunca mais vocês terão sede, nunca mais vocês terão fome, porque vocês beberão na Fonte

de Água viva.
Não poderá haver então dúvida alguma, naquele momento, de que vocês tocam e vivem sua Unidade.

Que vocês tocam e vivem CRISTO.

***

Tudo isso se instala, a partir de amanhã, para alguns de vocês, ainda que apenas ouvindo-me, ou lendo-me.
Em todo o caso, para a maior parte de vocês, nos tempos que estão agora aí.

Tudo o que foi necessário para esta Terra foi realizado: a Liberação do seu núcleo, a Liberação do Sol, a
Fusão dos Éteres, a instalação da Luz Azul Interdimensional e a densificação, em sua Dimensão, da Luz

Adamantina.
Assim, nós poderemos cantar, em breve, com vocês: tudo está realizado e Tudo é Um.

Assim estabelece-se a Graça, a Alegria, o Amor e a Unidade, atributos da Luz Una, atributos de Ki-Ris-Ti.
Pouco a pouco, ou mais rapidamente, ou mesmo de modo abrupto, o conjunto de desejos da personalidade vai

cessar.
O conjunto de projeções exteriores vai cessar.

Cada vez mais facilmente, vocês penetrarão em sua Unidade, na Luz, bastando-se a ela mesma, porque ela é
Fonte de Vida.

A etapa da Metamorfose começou.
Minha Presença, em vocês, e entre vocês, na Vibração da Luz Branca e da Unidade, é a última preparação de

Seu retorno.

***

Irmãos e Irmãs no Um, Irmãos e Irmãs em CRISTO, comunguemos agora, juntos, alguns instantes, no silêncio
das palavras, e na plenitude do Som e do Canto, na Presença Una.

Momento de Graça e de Eternidade, revelando a Felicidade.

***

Minhas frases para vocês pararão aí, deixando simplesmente a marca da Vibração, e a própria Vibração.
Eu deixarei, sobretudo, o falador Comandante dos Anciões (ndr: O.M. AÏVANHOV) responder às suas

perguntas, concernentes ao que falei, ao que Vibrei (*).
Irmãos e Irmãs em CRISTO, unamos nossos Corações.

Que a Morada de Paz Suprema seja sua Morada.
Até sempre.

GEMMA GALGANI lhes diz até uma próxima vez.
Bênçãos n’Ele.

Até breve.

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

(*) – OMRAAM (Aïvanhov) (03.05.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-3-de-...

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-3-de-maio-de


***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1027

03 de maio de 2011
(Publicado em 05 de maio de 2011)

***

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

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1027
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


 Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs, em meio a esta carne, eu transmito-lhes a Paz, a Alegria, e a Luz.
Juntos reunidos, nós iremos, inicialmente, se vocês bem o desejam, comungar, em União de Consciência e em

Unidade.

***

Eu vim, hoje, falar-lhes e Vibrar, com vocês, certo número de elementos em ressonância com o elemento Ar.
Este elemento Ar, inscrito no Triângulo de sua cabeça, à sua esquerda.

E também, em meio ao ponto IM desse corpo, ao nível da garganta, onde passam o ar e a carne que vocês
ingerem.

Local, também, onde deve passar e se elevar, o ‘Ar novo’, aquele do novo Éter, permitindo-lhes respirar de
modo diferente, e penetrar, em plena Consciência, o novo Ar e o novo Éter.

***

IM é o Mistério.
Ele é a ressonância do Arcanjo MIGUEL.

Ele é a ressonância da Estrela IM.
Aquela que, por sua Vibração, remete à polaridade essencial de A FONTE, em ressonância com a UNIDADE e
a PRECISÃO, em ressonância com a UNIDADE e a CLAREZA, em ressonância com a UNIDADE e a junção

com o Triângulo da Terra.
E permite fazer penetrar a Consciência em meio ao novo Éter, ao novo Sopro de Vida, aquele que anima o

Coração, elevado no Fogo e despertado à sua Unidade.
Passar esta Porta, passar esta passagem, provoca e induz, na alma e na Consciência que a vive, o acesso à

Unidade.
O acesso ao ‘novo Ar’.

Aí, onde o limite não é mais a carne.
Aí, onde o limite é o conjunto da Criação, além de qualquer limite.

***

Isso, cada um de vocês, presente na carne, é chamado a viver, a redescobrir, permitindo então, por essa
passagem, por esse ponto IM, ligado ao Mistério, juntar-se à Eternidade e à Unidade.

GEMMA GALGANI - 19 de maio de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-pAd6-G7RA9I/UXAQk1gT_fI/AAAAAAAAA5I/zMsn16JzOyw/s1600/Gemma50.jpg


O Fogo eleva a Coroa Radiante do Coração.
O Ar do Éter, depois de ser passado pelo IM, permite-lhes respirar pelo Coração.

Esta respiração indizível, que lhes permite, em Consciência, penetrar o Ilimitado, espaço onde a Consciência
torna-se o Tudo e, ao mesmo tempo, o Nada.

Instante mágico, onde a Consciência vive a inspiração infinita da Criação.
Momento onde a Luz, Branca e não mais Azul, revela-se no conjunto da carne, no conjunto da Consciência.

Instante de Graça, onde se desvenda a Verdade da Unidade, vivenciada em Verdade, vivenciada em
totalidade, fazendo-os penetrar, então, os espaços infinitos da Criação, os espaços infinitos preparando-os

para o Verbo.
Momento onde o Sopro se encarna no Espírito, permitindo-lhes, então, Transcender e Transmutar a carne que

vocês habitam, a fim de elevá-lo nas moradas da Unidade, a fim de elevá-lo, com CRISTO e em CRISTO.

***

O Fogo é nutrido pelo Ar.
O Fogo é o que se eleva e eleva.

Atiçado pelo novo Ar e pelo novo Sopro, o Fogo abrasa o Espírito.
Ele torna-se Fogo do Espírito, pondo fim ao Fogo do ego, pondo fim à Ilusão desse mundo e à Ilusão da

pessoa.
A humanidade é convidada, coletivamente, a Viver.

Obviamente, isso é temido.
Porque isso não é conhecido pelo ego, e o ego não pode se soltar, em totalidade.
Somente o Espírito lhes permite viver isso, aceder à Unidade, ao Tudo e ao Nada.

Fazendo-os descobrir, então, a Verdade de sua Essência, a Verdade do que vocês são, pelo Sopro do
Espírito e pelo Fogo do Coração, atiçando-se um e outro.

Naquele momento, vocês poderão dizer: “tudo é Um”.
Naquele momento, vocês irão vivê-lo, pela Fusão da carne e do Espírito, pela Fusão com sua própria Unidade,

pela Fusão com A FONTE.
Fusão com o Todo e com o Nada, onde a Consciência se descobre, ela mesma, Ilimitada, bem mais ampla e

bem maior do que a Ilusão desse corpo e de sua consciência limitada.
Fazendo-os então descobrir, o fato, e a Verdade, de que nós somos, todos, Um.

***

Essa passagem é a passagem a mais delicada.
Porque o local do Mistério é o local onde é preciso fazer o luto do conhecido, onde é preciso aceitar tudo

perder, para encontrar o que vocês são, em Verdade.
Esta noção de passagem, coisa que começou a ser vivenciado, pela impulsão do Arcanjo URIEL, no final do

seu ano passado, vai encontrar agora sua conclusão, e vai fazê-los penetrar as esferas da Criação, Unificada e
Unitária.

Aí onde tudo se cria, fora do tempo.
Aí onde tudo está conectado e independente.

Aí onde tudo é Um.

***

Vocês estão, individualmente (vocês, presentes aqui, nesta carne, e o conjunto de seus Irmãos e de suas
Irmãs, presentes nesta carne da Terra), às vésperas desse momento, às vésperas dessa passagem.

O momento em que a Consciência não pode mais ser confinada, na Ilusão desta carne ou na Ilusão desta
personalidade, é um momento único, para o Espírito.

Esta metamorfose, esta Transsubstanciação, é um elemento importante, em curso.
O Sopro, enquanto que animador do Espírito e animador do Fogo, ali desempenha um papel considerável.

O vento da Terra aumentou.
Ele sopra, doravante, em vários locais.

Lembrando-lhes, assim, de que o que seus olhos de carne podem ainda contemplar, nesse mundo, revela-se
também, em vocês, da mesma maneira.

A Luz, trazida pelo novo Éter (desvendando-se em meio aos seus olhos, desvendando-se sobre esta Terra), as
Partículas Adamantinas, a irradiação da Luz, em seus diferentes componentes, vem bater à sua porta.



Perguntando-lhes então, como A FONTE havia prometido a vocês: “você quer retornar à sua Eternidade?
Você quer retornar ao que você é?

Você está pronto para soltar?
Você está pronto para se reencontrar?

Você está pronto para conectar o CRISTO nas moradas Eternas da Felicidade?
Você está pronto para juntarmo-nos na Ronda da Unidade?

Você está pronto para aceitar o que você é, bem além do que acredita?
Você está pronto para percorrer os caminhos da Liberdade, no espaço infinito das Criações e das Dimensões?

Você está pronto para não mais ser limitado?
Você está pronto para não mais ser tributário de qualquer confinamento, de qualquer Ilusão?”

***

É preciso, naturalmente, para isso, penetrar o novo Sopro do Espírito.
Aquele que vai lhes pedir para não mais estar apegado, ao que quer que seja (a qualquer ilusão, a qualquer

carne), e acompanhar a Terra em seu novo Éter, ou acompanhar a Luz em sua nova Dimensão.
Recuperar, de algum modo, a Liberdade da Unidade.

Tornar-se novamente Livre, é tornar-se novamente Um.
Tornar-se de novo Livre é redescobrir a Autonomia, onde a Consciência se basta a ela mesma, não tem

necessidade de nada além do que ela mesma.
Enquanto que Estrela UNIDADE, eu sou capaz de fazer ressoar, em vocês, em cada um de vocês, as palavras

que eu lhes digo, bem além de sua simples significação, penetrando sempre mais à frente, em meio à
Vibração da Unidade, de sua própria Verdade.

***

É preciso, efetivamente, agora, desvencilhar-se de tudo o que não é a Verdade.
É preciso, progressivamente, abordar essa passagem da Ressurreição.

O momento não é mais para ser, simplesmente, uma criança.
Mas para amadurecer nas esferas da Criação, para tornar-se responsável.

Responsável por sua própria Unidade, seu próprio estabelecimento no novo Éter, a fim de ser animado pelo
Sopro do Espírito, pelo Sopro da Verdadeira Vida, onde não existe qualquer limite, qualquer separação,

qualquer divisão.
Vocês devem, para isso, deixar os espaços de confinamento.

Vocês devem, para isso, deixar os espaços de apegos.
Vocês devem, para isso, deixar tudo o que é limitante.

***

Essa passagem é, efetivamente, uma preparação.
Uma preparação levando-os a viver o Verbo, a reunificarem-se com si mesmos, em suas duas polaridades.

Fazer-se apenas Um, com vocês mesmos, já, com A FONTE, e com o conjunto dos mundos Unificados.
Muitos de vocês não têm mais a memória.

Muitos de vocês não em mais a lembrança desses estados de Graça, bem antes da presença na carne desse
corpo.

 As testemunhas que são despertadas, em vocês, pelos espaços de Vibração que vocês vivem, são a prova
indireta de que há outra coisa que esta personalidade e seu fogo.

Que esta personalidade, e seus medos, e seus sofrimentos, são as testemunhas indireta de que existem
estados do Ser onde não pode haver qualquer sofrimento, qualquer limite, efetivamente, onde tudo é Um.
Onde vocês mesmos não são nada e o Tudo, ao mesmo tempo, Vibrando em uníssono com A FONTE,

presente desde A FONTE até a menor das Criações, mesmo a mais inconsciente.

***

Tudo isso, vocês ali são chamados, de diferentes modos.
E vocês irão ali ser chamados, de maneira cada vez mais intensa porque o Sopro do Espírito vai bater à porta



de sua Consciência, de diferentes formas, chamando-os, qualquer que seja a maneira, para dizer “sim” à sua
Unidade.

Vocês imergem então, cada vez mais profundamente, nas esferas da Graça, da Alegria, da Felicidade da
Consciência reunificada.

Vocês dão então, a experiência, e a prova direta, do que o conjunto de Consciências da Confederação dos
Mundos Livres lhes disse, e vocês permitiram viver, em suas próprias Vibrações.

A intensidade do que se desenha, na carne desse mundo (sua carne, como a carne da Terra), é chamada a
uma modificação, uma expansão, não tendo jamais ocorrido.

E representando, efetivamente, para a personalidade, um desafio.
Esse desafio, não é a personalidade que o vive, ou que o releva, mas sim o próprio Espírito.

Por seu próprio Fogo, pela passagem do que Ar que dá, naquele momento, a impulsão para propagar o Fogo,
no Interior de vocês como no conjunto desse sistema solar, no Instante decidido pela Terra e sua carne.

Para viver em totalidade esse Fogo: Fogo da Redenção e da Liberação.
Esta Luz Branca, percebida mesmo por seus olhos, denominada Luz Adamantina, está agora pronta para

derramar-se, integralmente, ao apelo da Terra, porque a Fusão dos Éteres está realizada, sobre esta Terra
como em vocês.

***

Vocês serão chamados, individual e coletivamente, pelo CRISTO, para acompanhá-lo.
Este instante será único e visível, pelo conjunto da humanidade.

Qualquer que seja a resposta dada, naquele momento, vocês perceberão, não pode ser mais claro, este apelo,
porque ele é transmitido pelo Espírito de Verdade.

Os acontecimentos da carne da Terra ocorrem em sua própria carne.
Os acontecimentos do Espírito, e do Ar da Terra, ocorrem também em seu Espírito e em seu Ar.

***

A sequência de transformações da Terra, assim como a de vocês, como lhes foi anunciado, vai, muito
rapidamente, agora, multiplicar-se.

O conjunto da Ilusão, referente à sua carne, como à carne da Terra e às construções humanas, será cada vez
mais desconcertante, antes de ser exterminado.

O único refúgio possível será o Coração.
Porque no Coração se encontra a Alegria, a Unidade, a verdadeira Paz, aquela que não depende de qualquer

circunstância.
Apenas o ego poderá estar sempre preocupado, com isso ou com aquilo, enquanto ele não tiver cedido à

aniquilação deste mundo.

***

Todas as experiências que vocês realizaram, e que foram possíveis de viver, cada um ao seu nível, são
elementos que os aproximaram desta passagem e desta Unidade.

Hoje, e cada dia mais, vocês serão chamados a imergir em mais Profundez e em mais Verdade, nesses
espaços onde não existe qualquer palavra, qualquer sedução, qualquer atrativo, mas sim a Plenitude do

Coração, amadurecido e encontrado.
Nós sempre lhes dissemos, umas e outras, como os Arcanjos e os Anciãos, que a única Porta possível era o

Coração.
É tempo, agora, de conscientizá-lo, de vivê-lo, integralmente, a fim de superar os limites desta carne, os limites

desta encarnação.

http://api.ning.com/files/lizO7wR5e-Pynqml1Lqr-084aSA-clrQ3gGwthiVM0c5yNw7*yTMRBdlxLokBFvzqwSvqu89MVew1qCG0htWapxHgMvqWcX1/00cristo5.jpg


***

Os Cantos, os diversos Cantos da Criação vão em breve ressoar, sobre a Terra como em vocês.
Porque a passagem do Ar da garganta, pelo ponto IM, coloca em ressonância seus Cordões Celestes (ndr:

ou Antakarana), coloca em tensão de um Abandono final à Luz, permitindo viver o Fogo e o Ar.
Preparando-os para integrar a nova Consciência, aquela que não depende de nada além dela mesma, à

imagem de CRISTO.
Permitindo-lhes, então, dançar a Ronda da Unidade.

***

O que vocês são chamados a viver é o fim definitivo das Ilusões, das projeções, das crenças, dos sofrimentos.
Viver a Ressurreição, é isso que vem bater à sua porta.

É isso que deve preenchê-los de alegramento e de Alegria, a fim de passar ao primeiro plano da Consciência.
O resto, gradualmente e à medida que vocês penetrarão esta Consciência, parecer-lhes-á tal como é.

Ou seja, uma Ilusão absoluta, tendo apenas subsistido pela adesão ao que era artificial.

***

Entre o período que se abre, até o final do seu mês, e que vai se estender durante uns cinco meses, vocês irão
penetrar, cada vez mais facilmente, os domínios da Eternidade, da Beleza, do Estado de Ser e da Unidade,

permitindo-lhes conscientizar, completamente, a possibilidade nova que se abre a vocês.
Pondo fim, então, aos medos.

Lembrando-lhes então de que tudo o que é do domínio desta carne, nesta Dimensão, é efêmero e não pode
subsistir além de um tempo aludido pela Luz vindo restabelecer-se, em vocês, por sua Graça.

***

Vocês são chamados a revisitar as esferas da Alegria Eterna.
Vocês são chamados a reviver a Verdadeira Vida.

Vocês são chamados a viver a Alegria Eterna.
E, para isso, é preciso passar.
E, para isso, é preciso soltar,

E, para isso, é preciso viver o ‘choque’, aquele da Liberação, aquele da Liberdade.
Vocês são os Filhos do Um, os Filhos d’A FONTE.

Vocês são a Unidade.
E não o que seu ego dá corpo e peso.

Vocês não são, nem prazer, nem sofrimento.
Vocês são a Unidade.

Para isso, vocês serão chamados, cada vez mais profundamente, a fim de responder, a fim de se voltarem,
definitivamente, para a Luz, ou de se afastarem, por um tempo, da Luz.

Cada tempo que se adianta e cada dia, agora, que irá passar, vocês irão se engajar, cada vez mais
profundamente, para tornarem-se o que vocês são.

Ou então, para manter a Ilusão.
A cada dia, os dois Caminhos vão se afastar, terminando por se dividir, integralmente.

Vocês estarão, então, em um ou em outro.
Vocês passarão, então, por sua Ressurreição, em todo caso, por sua Liberação.

Não pode existir outro destino.
Não pode existir outra Via.

Porque os tempos terminaram.
Os tempos chegaram para finalizar o jogo e penetrar as esferas do Eterno.

***



Todas as percepções de Vibrações (que vocês vivenciaram e que vocês irão viver) estão aí para testemunhar
a Verdade da Luz, a Verdade de seu Caminho, e de sua Liberação.

Tudo está em vocês.
A totalidade está em vocês, para realizar isso.

Vocês devem adquirir autonomia e independência (de todo sistema, de toda pessoa) a fim de caminharem
Livres.

Que vocês estejam acompanhados ou não acompanhados.
Quaisquer que sejam o papel e a função que vocês têm, na Ilusão, a Consciência irá se tornar cada vez mais

‘lúcida’ sobre esses jogos, precisamente, da Ilusão.
Tornando-lhes a tarefa mais fácil, permitindo-lhes então superar o ‘choque’, fazer o luto da Ilusão, e penetrar,

integralmente, as esferas da Verdade.
Sozinhos, a Vibração, o Fogo do Coração e o Sopro do Espírito, são capazes de Pacificar este período e esta

época.
O Coração é seu guia.

Por seu Fogo, por sua Vibração.
A Redenção ocorreu.

A Transfiguração, que se realiza, chama à sua Ressurreição.
Ela é a sequência lógica, o caminho de Verdade.

CRISTO chama vocês para se tornarem o Caminho, a Verdade e a Vida.
Além do BEM e do MAL.

Com toda CLAREZA.
Com toda PRECISÃO.

Tornar-se novamente o ALFA e o ÔMEGA, é instalar-se na Eternidade.
Nesta carne foram depositados, desde muitíssimo tempo, todos os ingredientes e tudo o que era necessário

para viver isso.
Como isso foi depositado na Terra, desde muitíssimo tempo, tendo evitado a dissolução total na Ilusão.

O retorno à Luz redirecionou, então, a Verdade.

***

Lembrem-se de que dando um passo para a Luz, para este desconhecido, isso os afastará, em dez passos,
das Ilusões de sua própria vida.

Então, vocês irão constatar, nesses momentos de Graça e de Unidade, que isso irá se tornar cada vez mais
fácil.

Sob a condição de aceitar ‘soltar’.
Sob a condição de viver, em Verdade, a Inteligência da Luz, pondo fim à inteligência do ego.

O Sopro do Espírito, o ‘novo Ar’, o ‘novo Sopro’, chamam a isso.
É o momento onde o Fogo reúne-se ao Ar, e onde os dois se elevam mutuamente, e se reforçam mutuamente,

permitindo-lhes aceder à nova Terra e a novos Céus, aqueles prometidos pelo Apocalipse de São João.

***

O momento da Ressurreição final aproxima-se a largos passos.
O que é observável sobre a Terra, ao nível dos elementos, vai ainda se multiplicar.

Como foi escrito por São João, sob o ditado de CRISTO, muitas Consciências começam a deixar a Terra.
Todos os mecanismos que foram enunciados e anunciados ocorrem doravante, e vão se engrenar em um ritmo

cada vez mais rápido chamando-os a sempre mais Unidade, sempre mais Verdade.
E para penetrar, cada vez mais, o Templo do seu Coração, de sua Eternidade.

***

A conclusão da Lemniscata Sagrada está em curso permitindo a Última Reversão.
Aquela efetuada ao nível de AL-AL, inclusive na Lemniscata Sagrada de ER-ER.

Estabelecendo então todos os pontos possíveis, para a vinda de CRISTO.

***



Irmãos e Irmãs na carne, o que eu vim lhes dizer é um apelo.
Um apelo para irem para a Simplicidade, para o Abandono.

Um apelo para irem para a Alegria, com toda serenidade, e com toda certeza.
Não há outro caminho possível para realizar a Alegria e a Paz.

E para viver, em meio ao tormento desse mundo, a Verdade de sua Ascensão.

***

Lembrem-se, a cada instante, a cada minuto, de que tudo está em vocês.
Absolutamente tudo.

Que todo exterior será apenas uma projeção, uma Ilusão, a superar e a transcender.
A Vibração da Luz, e a Inteligência da Luz, estão aí para isso.

***

A FONTE vem a vocês.
Ela vem bater à porta de seu Templo.

E vem perguntar-lhes se vocês querem passar à Ressurreição da Vida.
Sair da morte e entrar na Vida.

Conforme o ‘ponto de vista’, o que vem não é o fim, mas sim o início.
Somente o ego chama isso de fim.

Seu fim, mas bem o início da Verdadeira Vida.

***

Eis os alguns elementos que eu tinha para Vibrar, enquanto Estrela UNIDADE.
Ressonando em meio ao Ar.
Trazendo-lhes a CLAREZA.

Desvendando sua própria UNIDADE.

***

O desdobramento da Consciência de METATRON, em seu Interior, concluiu então a construção
da Lemniscata Sagrada, tornando possível a ‘última Reversão’, aquela de sua Ressurreição.

Nós acompanhamos vocês.
Porque nós não somos nada além de vocês, nos espaços onde tudo é Um.

Eis o que eu tinha para dizer-lhes e para Vibrar a vocês
E nós iremos comungar, juntos, com a Fonte do Amor e da Unidade.

Eu estarei com vocês durante seu alinhamento.
Com vocês, porque vocês mesmos.

Acolhamos juntos.
... Efusão Vibratória ...

***

Eu terminarei nessas algumas frases.
Vocês poderão experimentar, e verificar por vocês mesmos, a capacidade da Inteligência da Luz para dirigir

sua Consciência para sua Liberdade, sua Liberação.
A vontade pessoal não será de qualquer auxílio, de qualquer ajuda.

A Luz é Graça.
Cabe a vocês verificá-lo, manifestá-lo (qualquer que seja seu Caminho na carne), durante esse processo da

Ressurreição.



Lembrem-se disso: tudo será fácil e tudo será facilitado, na Graça da Unidade e da Luz.
Porque a Vibração da Lemniscata Sagrada torna possível, o impossível.

Torna possível tudo o que é necessário, e suficiente, para realizar seu trabalho de Ressurreição.
Lembrem-se disso.

Comunguemos juntos, com a Fonte da Unidade.
Até logo mais, dentro de poucos instantes.

... Efusão Vibratória ...

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

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1044

19 de maio de 2011
(Publicado em 20 de maio de 2011)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1044
http://portaldosanjos.ning.com/


~ CAMINHO DA UNIDADE e PRESENÇA ~

Eu sou Gemma Galgani.

Irmãos e Irmãs encarnados, que o Espírito esteja em vocês.
Eu venho, enquanto Vibração da Unidade, completar alguns elementos que eu dei, desde algumas semanas de

seu tempo.
Eu venho falar-lhes do Caminho da Unidade e da Presença.

Nós todos confrontamos, em nossas vidas, com o princípio imutável existindo neste mundo, denominado o
Bem e o Mal.

O Bem e o Mal, de fato, é o que regia o conjunto dos homens e das mulheres, através do que vive a carne,
a alma e o Espírito em curso na encarnação.

O homem, e a mulher, de boa vontade, vão buscar, durante a sua vida, estabelecer-se no Bem, mas, é claro,
sistematicamente, existem flutuações desse Bem e flutuações desse Mal, alternando na vida humana, qualquer

que seja.
Mesmo a vida a mais luminosa não está livre de sofrimento e então, de alteração de sua vida.

O Bem e o Mal são parte integrante da alma na encarnação.

***

O Caminho da Unidade, que eu desejaria falar-lhes, é, de algum modo, uma forma de ‘transcendência’ do
Bem e do Mal, onde a alma e o Espírito em encarnação elevam-se na Morada do Espírito e ali vivem uma

Consciência onde o Bem e o Mal não existem mais, onde eles são observados como fazendo parte de um
mundo onde o Espírito não existe na totalidade e, sobretudo, o Espírito não conhece esta noção de Bem e de

Mal.
O Mal é parte integrante da vida encarnada, como o sofrimento e a morte.

O Bem é o que é procurado, seja a título pessoal, seja a título coletivo, pelo conjunto dos seres humanos.
Obviamente, a busca individual não é a busca coletiva.

A busca individual do Bem é, muitas vezes, contaminada de desejos, de impulsos não tendo nada a ver com o
bem comum.

Isso se denomina o ‘individualismo’ ou o ‘ego’.
Então, é claro, no nível do Bem coletivo, podem parecer existir elementos mais motivadores e

mais luminosos.
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E, no entanto, muitos seres humanos, em um grupo buscando o Bem, vão se opor a um outro grupo de seres
humanos, ele também, buscando o Bem.

Simplesmente, cada grupo, qualquer que seja a sua importância, não tem a mesma visão, nem a mesma
conceituação, do Bem.

Acontece mesmo que em ‘nome do Bem’, alguns grupos se confrontam.
Isso leva irremediavelmente a alma a se colocar a questão e a compreender que o Bem de um grupo não é o

Bem do outro grupo.
Então, onde está o Bem, onde está a Verdade?

Já que a vivência do Bem de um grupo não é absolutamente a mesma que de outro grupo.

***

Onde se situa a Verdade?
Bem, a Verdade não é deste mundo.

A Verdade está presente em meio ao Espírito e o Espírito não conhece nem o Bem nem o Mal.
O Espírito está além do Bem e do Mal, ele o transcende englobando-o e superando-o.

Portanto, o Espírito pertence, de maneira definitiva, à Unidade, esta Unidade que eu levei em minha última
encarnação, desde o meu nascimento até o final da minha jovem vida, onde me foi deixado viver na presença

de Cristo e do Espírito, dos Anjos, de maneira cotidiana.
Ainda que o corpo que eu habitava sofresse, eu não era afetada na minha Consciência e no meu Espírito por

este sofrimento, simplesmente porque eu estava estabelecida na Unidade.
Tem sido dito frequentemente a vocês que a Unidade é a Alegria, que a Unidade é a Paz.

Então, naturalmente, a Unidade, é possível ali aderir como um conceito, ali aderir como um objetivo.
Mas a Unidade não é um objetivo nem um conceito.

É um ‘estado de ser’ transcendendo todos os limites pertencentes a esse mundo e à personalidade.
A Unidade não pode de modo algum fazer parte da personalidade.

***

A Unidade é a visão do Espírito correspondendo, também, ao que eu desenvolverei neste momento e que é
denominado Presença.

A Unidade é um estado onde não existe qualquer sofrimento.
Mesmo se o sofrimento existir nesse mundo e ele for percebido, mesmo se o sofrimento existir nesse corpo

que é habitado, o Espírito eleva, além deste estado, a Consciência, engloba, de algum modo, e supera
grandemente, transcendendo-os, todos os elementos em relação com o Bem e o Mal.

A Unidade é então um ‘estado da Consciência’, antes de qualquer coisa, que alcança o Espírito, que alcança
Cristo, o Sol, não importa os nomes que vocês lhes deem, mas, em todo caso, um estado onde não existe

qualquer insuficiência, qualquer sofrimento, um estado que hoje o ser humano pode viver, individual e
coletivamente, pelo retorno da Luz.

A Unidade confere também algumas características do humor, vindo transcender, literalmente, a personalidade.
A personalidade do ser humano é sempre marcada pela privação, pelo desejo, pela necessidade,

pela comparação e, certamente, pela ‘alternância’ de Bem e de Mal permanentemente.
O estado de Unidade, quando ele se estabelece e aparece, vem bloquear tudo o que estava estabelecido
anteriormente, permitindo transcender todos os limites e um conjunto de coisas que eram procedentes do

mental, próprio da personalidade, e das emoções, próprias da personalidade.
A Unidade não é um estado mental.

A Unidade não é um estado emocional.
A Unidade é, efetivamente, um estado de Alegria.

Quando o ser humano atinge este estado, ele tem a íntima convicção disso.
Ele não pode mais se colocar a questão de saber se ele está na Unidade ou não porque ele a vive a cada

sopro.
Ele vive então o Espírito e o Espírito, quando ele toma posse da alma e do corpo vem transmutar a alma e

transmutar o corpo, e o eleva em níveis Vibratórios bem diferentes da causa comum da encarnação.
Há, de fato, naquele momento, a presença de uma visão panorâmica ‘globalizada’, onde todas as separações

que existiam anteriormente desaparecem sozinhas.
Os muros caem, a personalidade é de certa forma, submetida e transcendida, ela mesma, pela potência do

Espírito, pela potência da verdade, permitindo estabelecer a Presença.

***



Na Unidade, não há qualquer afeto e, no entanto, o ser está plenamente presente.
Ele não está indiferente nem distante nem em outros lugares, mas, justamente, plena e totalmente aí, presente

a cada instante e a cada sopro.
Vários seres chamaram isso de ‘Eterno Presente’, fazendo, aí também, transcender, ultrapassar os limites do
tempo, onde a pessoa não é mais afetada nem pelo seu próprio passado nem pelo passado da humanidade,

nem pelo futuro, o seu como aquele da humanidade.
Este estado de Unidade é então independente do tempo que transcorre, independente de qualquer ferida,

independente de qualquer projeção.
Ele se manifesta, antes de tudo, pela Alegria Interior onde o humor, de algum modo, não é mais afetado pelo

vai e vem do mental, pelo vai e vem das emoções ou das circunstâncias da vida.
O ser humano, naquele momento, pode fazer, pode manifestar e conduzir sua vida como qualquer ser

humano, mas a Consciência não é mais a mesma.
Então, naquele momento, há Elevação, Ascensão, há Transmutação e Ressurreição do Espírito na carne,

transmutando, por sua vez, a carne e elevando-a nos domínios do Espírito.

***

Obviamente, alcançar a Unidade necessita já aceitar, mesmo mentalmente, que existem estados bem
diferentes da Dualidade inexorável da encarnação, aqui, sobre esta Terra.

Colocando já esta aceitação, um primeiro passo é dado para a Unidade, mas, contudo, isso não é ainda a
Unidade porque, o conjunto das estruturas da personalidade vai tudo fazer para refutar a Unidade, para refutar

até mesmo a Crença nesta Unidade.
A personalidade apenas existe pelo jogo da Dualidade, pela alternância do Bem e do Mal, feito de satisfações,

de privações.
Então, é claro, todos os constituintes da personalidade vai sempre tudo fazer para afastar, de alguma forma,

esse perigo da Unidade.
A Unidade é vivenciada como um ‘perigo’, tanto pela personalidade como por toda humanidade porque a

humanidade tem medo de perder uma série de coisas adquiridas na encarnação.
A personalidade, ela também, tem medo de perder o seu papel e a sua preeminência porque, de fato, quando

a Unidade se desvenda, há realmente uma ‘transcendência’ e, à primeira vista, uma morte total da
personalidade, uma morte total de toda reivindicação porque, naquele momento, o ser humano torna-se inteira

e totalmente, corpo/alma/Espírito na mesma Vibração e na mesma percepção da Consciência.
Então, evidentemente, vários Anciãos lhes falaram, hoje, de Vibrações que podem existir e se manifestar,

refletindo, aliás, o acesso a esta Consciência Unificada.

***

Viver a Unidade é a maior das alegrias que pode viver um ser humano na encarnação porque esta Alegria
jamais depende de qualquer circunstância exterior nem de qualquer satisfação.

É simplesmente o estabelecimento da Consciência, no seu aspecto mais amplo, que desencadeia esta Alegria
e esta forma de completitude, aonde nada vem faltar, onde nada é desejado porque tudo está estabelecido no

Ser e na Presença.
A Presença é então um ‘estado de Consciência’ particular onde se manifesta a plenitude, a completitude, a

ausência de desejo, a ausência de necessidade, até mesmo isso.
Mesmo se a alma ainda puder percorrer todos os “prazeres” desta vida, ela não está ali apegada nem

submissa, ela está, integralmente, desprendida.
A Unidade é também a transcendência da história pessoal da encarnação, em que mais nada vem afetar, de

maneira alguma, o Eterno Presente que é encontrado, nada pode intervir de maneira alguma.
A Unidade é, efetivamente, este Abandono à Luz e esta doação total, de si mesmo, à Luz.

E esta doação acompanha-se de uma ausência total de reivindicações.
O ego é transcendido e transmutado pelo Sopro do Espírito e pelo Fogo do Espírito.

Mesmo se o ser puder, naquele momento, manifestar, em dados momentos, atitudes habituais, visíveis do
exterior, de uma personalidade, isso estritamente nada é porque a Consciência tem grandemente superado o

contexto da personalidade para se estabelecer nesta noção de Estado de Ser, de Consciência Unificada e
também, principalmente, de um ‘estado de Presença’.

Este estado de Presença é um estado de união total com a Luz, com a Vibração da Luz e com o estado de
Cristo, que vocês nomeiam KI-RIS-TI.

***



Então, naturalmente, a Unidade pode às vezes ser uma experiência, transitória e temporária, podendo
manifestar-se ao curso de certos trabalhos ou de certos estados, associados diretamente ao acesso à Alegria

Interior ou ao Samadhi.
Mas assim que a erupção da Consciência ocorrer em meio ao Espírito, é preciso, obviamente, deixar

desvendar totalmente o Espírito e deixar apagar, de algum modo, a personalidade, os desejos, tudo o que fez
a história pessoal de uma vida que não tem mais qualquer sentido, no sentido do Espírito.

Enquanto vocês aderirem, vocês mesmos, à sua própria história, enquanto vocês forem dependentes dos
seus próprios sofrimentos, vocês lhes dão peso impedindo-os de alcançar a leveza do Estado de Ser.

Hoje, nos tempos que estão para se viver, tempos da Última Reversão levando à Ascensão e à Ressurreição,
essas noções são extremamente importantes de aceitar, se, entretanto, vocês desejarem conectar de novo a

sua Unidade, viver o Estado de Ser e o que é denominado multidimensionalidade.
Vocês não podem manter um e outro, ao mesmo tempo.

Muitos, efetivamente, são persuadidos de que poderiam manter alguma forma de personalidade, com
suas alegrias, com suas mágoas, com seu conteúdo, e o acesso à Unidade.

Isso é totalmente impossível.

***

Não podem existir, em meio ao mesmo corpo e à mesma Consciência, os dois estados de Consciência
totalmente opostos: um que é fragmentado, que aprisiona e que limita, e o outro que é ilimitado, que é

Liberdade, que é autonomia.
É um ou outro.

Quanto mais o tempo se desenrolar na ampulheta do tempo que resta transcorrer sobre este mundo, mais
vocês estarão lúcidos sobre as frases que eu acabo de pronunciar.
Vocês não poderão manter a Presença e manter a personalidade.

Ou uma, ou outra.
Portanto, isso pode ser denominado sacrifício, abandono, doação de si, mas, seja o que for, isso vai lhes

aparecer de maneira cada vez mais evidente, cada vez mais flagrante, eu diria.
Lembrem-se de que a Unidade vai resultar obrigatoriamente na transparência.

A transparência é ser capaz de se deixar penetrar e passar por tudo que passa o homem normal, sem ali se
prender.

Se uma emoção ocorre, então a Consciência se ‘expande’, a Consciência da Unidade sabe muito bem que ela
não é esta emoção.

Se uma atividade se manifesta lógica, em todas essas atividades que vocês têm levado, a Consciência
expandida sabe muito bem que ela não é isso.

Não pode mais existir identificação às suas próprias emoções, às suas próprias atividades mentais, às suas
próprias funções, até mesmo isso.

Tudo isso faz parte, eu diria de um aspecto ‘discriminativo’ que a própria Consciência vai explorar e viver, cada
vez mais, para todo ser humano.

***

Então, é claro, isso lhes foi dito, o ‘marcador’ mais importante da Unidade, além dos aspectos Vibratórios que
lhes foram dados, é, obviamente, a capacidade para estar na Alegria, quaisquer que sejam as

circunstâncias do seu humor, quaisquer que sejam as circunstâncias das suas emoções, quaisquer que sejam,
ainda, as circunstâncias do seu ambiente.

A Unidade é então bem mais ampla do que um simples conceito ou do que uma simples adesão a um
princípio.

É um estado de Consciência, real e autêntico, pondo fim aos combates, pondo fim à personalidade nisso que
ela tem de limitado, nisso que ela tem de fragmentado e de sofrimentos.

Mesmo existindo um sofrimento, em meio ao corpo, isto é vivenciado em ‘total desprendimento’, em harmonia
completa porque não pode mais haver ali, naquele momento, sequer uma identificação a qualquer sofrimento

manifestado pela carne ou pela própria emoção.
Viver a Unidade vai propiciar, gradualmente e à medida do desvendamento da Luz, agora realizado desde a
Última Reversão, para vocês, a possibilidade de penetrar, de maneira lúcida e totalmente consciente, esta

Consciência Unitária e de vivê-la.
 Mas lembrem-se, lembrem-se disso: isso será sempre ‘um ou outro’, mas jamais os dois.

É nesse momento que vocês irão compreender e viver o Abandono, ou não, integralmente, à Luz, verificando,
assim, se lhes é possível viver a última Crucificação.

***



Para isso, obviamente, é preciso superar alguns condicionamentos associados ao próprio ser humano, nesta
Dimensão, superar certos ‘apegos’ inerentes a qualquer vida, dos quais os mais importantes são, é claro,

os medos e, sobretudo, o medo da morte ou o medo da aniquilação da sua própria pessoa.
Porque, se vocês estiverem estabelecidos verdadeiramente na Unidade, na Consciência expandida, na

Consciência do Espírito, qual medo pode existir nesse corpo, qual medo pode existir na personalidade que é
transcendida e que se apaga diante do Espírito e diante da Verdade?

Estar Presente a si mesmo, estar Presente a Cristo e à Luz não pode ser compatível, de maneira alguma, com
um medo.

O medo vai arrastá-los inexoravelmente para a consciência fragmentada e afastá-los da Consciência da
Unidade e da vivência da Unidade.

Então, é claro, se eu insisto sobre isso, é que o período que se abre a vocês, como foi dito por Maria e pelos
Arcanjos e mesmo pelos Anciãos, vai aparecer-lhes cada vez mais evidente.

Certa forma de ‘tensão’ pode ocorrer no Interior do ser, tensão para a personalidade e seus medos e tensão
para a Unidade.

Isso faz parte, realmente, da etapa que se abre diante de vocês agora: vocês irão aceitar, realmente, viver a
Unidade?

Vocês irão realmente aceitar tornar-se a Luz?
Ou vocês irão permanecer prisioneiros nesse corpo, prisioneiros em seus limites, prisioneiro em

seus condicionamentos?
Isso é uma ‘decisão mental’, não é um desejo que vai realizar isso.

Isso não é mais a vontade pessoal, mas sim esta ‘tensão para o Abandono’ de que lhes falou um dia a minha
Irmã Hildegarda, e que corresponde verdadeiramente à sua capacidade para demonstrar sua aptidão, real, para

estabelecer-se na Consciência Ilimitada.

***

Para isso, além da Alegria, que é o marcador principal, alguns elementos podem se desenrolar em suas vidas,
que irão firmar a sua adesão e a sua vivência da Unidade.

Uma série de elementos associados à lei da Graça, à lei da Atração vai ‘substituir’, pouco a pouco, os pesos de
suas vidas.

Por vezes, os acontecimentos que podem ser, à primeira vista, considerados como traumatizantes para a
personalidade, vão, conjuntamente, contribuir para estabelecê-los na Verdade da Unidade.

É nessas circunstâncias que vocês farão demonstrar, a si mesmo, que vocês estão realmente na Unidade.
É mais fácil proclamar-se na Unidade quando, efetivamente, tudo corre bem na vida da personalidade.

É muito diferente quando as circunstâncias da vida da personalidade são profundamente desfavoráveis.
É naquele momento que é preciso elevar-se na Vibração, acima da pequena pessoa, a fim de se

estabelecer realmente na Unidade.
É naquele momento, e somente nessa condição, que a Presença se revela a vocês, que Cristo lhes

aparece, que a Luz os inunda e transporta vocês no Êxtase.
Gradualmente e à medida que vocês forem transportados neste Êxtase, gradualmente e à medida que vocês

forem crucificados, então, naquele momento, pouco a pouco ou de maneira fulgurante, vocês irão se
desprender da Ilusão, completamente.

De fato, quando os Anciãos lhes dizem que este mundo é totalmente ilusão, quando os Arcanjos lhes dizem
que a sua própria vida é uma ilusão, eles não querem dizer por aí que a vida é ilusão, mas justamente, que a

Vida é tudo, exceto a ilusão da vida que vocês creem viver.
A verdadeira Vida, o Caminho, a Verdade e a Vida, é no Espírito e não na carne.

***

Hoje, é-lhes solicitado para ‘transmutar’ a carne e para elevá-la.
Muitos seguiram, muitos aderiram ao que alguns de nós lhes dissemos.

Resta-lhes, agora, prová-lo.
Resta-lhes, agora, demonstrá-lo, estabelecendo-se na sua Unidade.

E para isso, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida de vocês, qualquer que seja a sua idade, qualquer
que seja a sua desvantagem, quaisquer que sejam os seus sofrimentos, lembrem-se: nada disso lhes

pertence porque vocês não são isso.
É isso que os conduz à Unidade: desidentificarem-se totalmente de tudo o que torna a vida na carne, sem, no

entanto, deixar a carne, mas transmutando-a.
Vocês não podem manter qualquer ilusão porque o momento chegou de viver a ‘transparência’.



Maria lhes disse: a transparência vem a vocês, ela vem revelar, na totalidade, o que deve sê-lo.
Se vocês forem Luz, se vocês estiverem na Unidade, nada haverá para revelar.

Mas vocês não poderão mentir a vocês mesmos.
Vocês irão se ver de maneira cada vez mais clara porque, efetivamente, o momento do Julgamento Final, tal

como foi chamado pelos profetas, corresponde unicamente ao ‘face a face’ com vocês mesmo.
Mas não vocês mesmo nesse corpo, mas vocês mesmo na Verdade.

Este Julgamento Final é uma Verdade porque, à medida com a qual vocês julgaram, vocês irão julgar si próprio.
Não há julgamento exterior a vocês mesmo, isso não existe, são vocês mesmo que se julgam e que se pesam

em termos da Luz e da distância existindo entre o que vocês creem ser Luz e a Verdade da Luz.
Disso, é preciso conscientizar.

Eu lhes falo, obviamente, a vocês que buscam viver esta Unidade.

***

Agora, lembrem-se, também, de que se vocês não mentirem a si mesmo, de que se vocês forem seduzidos
pela matéria, vocês não têm mais que se sentirem culpados de nada porque lhes será feito exatamente

segundo a sua Vibração.
De qualquer modo, assim como Maria lhes disse, é o conjunto da humanidade que vive a sua Liberação.

Simplesmente, esta Liberação conduz a um futuro diferente conforme vocês estejam estabelecidos ou não na
sua Presença e na sua Unidade.

Não há caminho melhor que outro, não há Vibração melhor que outra, há numerosas Moradas na Casa do
Pai ou da Fonte.

Cabe a vocês ali se estabelecerem, de acordo com vocês mesmos.
O mais importante é a concordância com vocês mesmos porque aquele que tiver uma vida justa, em total

acordo com si mesmo, será muito menos impactado pelo desvendamento e pelo desdobramento da Luz do
que aquele que mente a si próprio e que mente para a Luz.

Tudo isso é algo que vocês irão viver, é algo que vem a vocês, doravante, e que faz parte do desdobramento
da Luz na totalidade.

Naturalmente, algumas das minhas Irmãs falaram-lhes dos caminhos os mais rápidos para ir para isso: a
Inocência, a Infância, a Simplicidade, a Humildade.

Alguns Arcanjos falaram-lhes dos quatro Pilares [Atenção, Intenção, Ética e Integridade].
Tudo isso reagrupa os mesmos conceitos, mas, principalmente, as mesmas experiências para realizar e

para manifestar.
Lembrem-se de que, quanto mais os dias e as semanas de seu tempo avançarem, menos vocês poderão

mentir, a vocês próprios como no exterior, porque o ‘face a face’ irá lhes revelar, naquele momento, as suas
próprias mentiras.

A mentira pertence à personalidade.
Ela não pode pertencer de modo algum à Consciência da Presença e à Consciência globalizada, a

‘Consciência Unitária’.

***

Portanto, viver a Unidade é adotar um comportamento de acordo com esta Unidade, mas, é claro, isso não
deve ser um constrangimento imposto como uma moral ou algo de exterior.

É algo que é vivenciado ‘diretamente’ pela própria Consciência.
Durante a Última reversão que está em andamento, sobre o planeta como em vocês, vocês deverão

conscientizar-se disso, de tudo isso, vocês deverão experimentá-la e se moldar, assim, na Unidade ou na não
Unidade.

Lembrem-se de que a Unidade, este estado particular da Consciência humana, eleva vocês além de qualquer
sofrimento.

Elevando-os, ela não desencarna vocês, mas ela lhes permite viver a encarnação de maneira muito mais
completa do que a que foi o caso até agora, para a Consciência humana, na sua totalidade.

Esta visão panorâmica, este ‘ponto de vista’ profundamente diferente da Unidade é algo de bem real.
A alma humana que experimenta isso, a personalidade que experimenta isso, sabe de maneira imediata, ela

não se coloca mais a questão de saber se a alcançou ou não.
Porque isso transparece, integralmente, nas Vibrações, na Alegria, na própria vida que se revela então segundo

o princípio da Graça e não segundo o princípio do ‘livre arbítrio’, segundo o princípio da ação/reação.
A vida torna-se livre.

Quaisquer que sejam os sofrimentos, quaisquer que sejam as condições, ela é totalmente livre e isenta dessas
condições e dessas circunstâncias.



Eis ao que vocês são chamados a manifestar, cada vez mais.
Eis ao que vocês são chamados a engrandecer, a desabrochar em vocês, até agora do que foi denominado

‘Julgamento Final’, que é apenas a sua Ressurreição na Eternidade.

***

Então, naturalmente, quanto mais vocês se estabelecerem na Unidade, de forma total, menos vocês serão, de
qualquer modo, afetados de alguma maneira pelo ‘Choque da Humanidade’, porque vocês já terão se tornado a

Luz, vocês já estarão transparentes.
E a Luz, então, não encontrará qualquer obstáculo no interior da sua Consciência: vocês terão se tornado a

Fonte, vocês terão se tornado o Tudo e vocês serão o Nada, ao mesmo tempo.
Então eu os engajo, firmemente, a irem além das palavras.

Eu os engajo, firmemente, a viver isso e, para isso, não há outra escolha senão mergulhar literalmente em
vocês mesmo neste estado de Abandono, neste estado de doação de si à Luz, integralmente.

O conjunto das Vibrações e o conjunto das suas percepções Vibratórias permitem isso, agora, na totalidade.
Como lhes disse Maria, as Coroas se fundem e, sobretudo, o abrasamento pelo Fogo do Espírito, refletindo-se

pelo Despertar da Kundalini, vai acontecer cada vez mais sensivelmente, em vocês, e vocês irão observar,
aliás, nesta ocasião, pelo próprio Despertar desse último Fogo, se existem em vocês zonas de resistência ou

não.
Lembrem-se de que não existe qualquer obstáculo físico, qualquer obstáculo exterior que possa impedir esta

elevação fulgurante da Kundalini.
Somente podem existir, em vocês, os obstáculos ligados à personalidade.

***

Absolutamente nada pode existir do exterior porque mesmo as circunstâncias de suas vidas são determinadas
por vocês mesmos e somente por vocês mesmo.

 Não existe (como vocês irão constatá-lo, se vocês atingirem esses estados) absolutamente nada do exterior
porque, na Unidade, o interior e o exterior formam apenas um: vocês são às vezes esse corpo, mas vocês são

às vezes todos os corpos do planeta.
Vocês são às vezes as estrelas, vocês são o grão de areia.

Isso não é uma visão da mente, mas, sim, uma ‘vivência’ do Espírito.
Eis o que é levado a revelar, eis sobre o que o seu mental, ainda o seu mental, deve se debruçar de maneira

mais séria.
Enquanto vocês reivindicarem por si mesmo, vocês não estão na Luz.

Enquanto vocês desempenharem um papel em relação a outro ser humano, se for o poder, se for a
necessidade de ajudar, vocês não poderão estar na Unidade, mas vocês jogam ainda o jogo da Dualidade,

com os seus diferentes componentes.
É disso que é preciso extrair-se, urgentemente, pelo desdobramento da Luz que vem a vocês.

Eis as algumas palavras complementares que eu tinha que dar a vocês, sobre a Unidade e a Presença, sobre o
‘Caminho da Unidade’.

Se houve, em vocês, perguntas em relação a isso, de maneira geral, não individual, então nós iremos, juntos,
tentar avançar mais, talvez, sobre isso.

  
***

Pergunta: um dos marcadores da Unidade é viver as coisas difíceis sobre um outro nível?

Querida Irmã, cada alma tem uma destinação e um caminho diferentes, na encarnação e no Espírito.
A Luz pode às vezes encontrar caminhos abruptos, de maneira a aproximá-los dela.

Então, efetivamente, certo número de elementos difíceis pode se manifestar, mas esses elementos difíceis
contribuem para aumentar a Luz.
A Luz permite vê-los claramente.

O principal é não sucumbir a este sofrimento, seja qual for, e permanecer na Unidade.
Existem, na história humana, inúmeros exemplos de Consciências tendo vivenciado sua Unidade integralmente,
tendo sido afetados, tanto por doenças muito graves como por circunstâncias de vida às vezes muito penosas.

Mas toda a diferença vem justamente da Consciência Unitária que não está mais identificada a tudo isso.
Agora, a Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, é aparente.



Não pode mais ali ter afeto ligado a um sofrimento, seja qual for, em meio à Unidade.
Lembrem-se também de que durante a última passagem, efetuada desde pouco tempo (a penúltima Reversão,

a Abertura da boca), algumas Sombras foram eliminadas pela própria Consciência, permitindo-lhes ver
claramente o que ainda estava aí.

Insistiu-se, aliás, sobre o fato de não dar peso ao que era visto e vivenciado, mas, simplesmente, ao olhá-lo, ao
aceitá-lo, havia transcendência desta forma de sofrimento.

Isso é válido também para as últimas coisas tendo necessidade de ser iluminadas, a fim de encontrar a
transparência total da Unidade e da Presença.

Mas lembre-se de que, seja o que for que se manifestar no exterior ou dentro, o mais importante é encontrar a
Alegria e a Paz porque a Unidade é Alegria e Paz.

Não pode ser de outro modo.

***

Pergunta: a instalação da Consciência Unitária é unicamente uma escolha da Consciência?

Sim, em nenhum caso pode ser uma escolha da personalidade.
Porque a personalidade fará de tudo para afastá-los deste estado porque ela sabe muito bem que isso significa
o seu fim, o seu fim enquanto elemento motor edominante pois, naquele momento, a personalidade torna-se,

na totalidade, submissa à Unidade.
Poderíamos, avançando mais ainda, dizer que esta escolha não é uma escolha, é um estabelecimento ‘natural’

quando a Dualidade é transcendida e superada.
Isso foi denominado: realizar o Si.
Isso foi denominado a Realização.

Isso foi chamado de diferentes nomes.
Mas isso se reveste sempre da mesma realidade, mesmo se, segundo as culturas, as épocas, as descrições

puderam, por vezes, ser diferentes.

***

Pergunta: se a personalidade não conta nada no estabelecimento na Unidade...

Ela não pode absolutamente nada, bem ao contrário.

***

Pergunta: ...como desenvolver esse acesso à Unidade e esses momentos de Graça?

Simplesmente silenciando, sem constranger, tudo isso que é da ordem da personalidade.
Esse é o objetivo da iluminação da Luz, que vem mostrar as zonas de opacidade, as

zonas fragmentadas existindo em qualquer personalidade.
Então, naquele momento, o simples fato de aceitar ser iluminado pela Luz contribui para estabelecer a Unidade

e a Graça.
Isso corresponde, ponto a ponto, a um conjunto de ensinamentos importantes que lhes foi dado pelo Arcanjo

Anael, Arcanjo do Relacionamento e do Amor, desde agora dois anos.
É isso, o Abandono à Luz (*).

***

Pergunta: se já vivemos estados Unitários, por que não temos acesso mais facilmente?

Isso está simplesmente ligado, ainda uma vez, à opacidade da personalidade.
Lembrem-se de que a personalidade fará de tudo para afastá-los deste estado.

Então, é claro, algumas técnicas, de modos de proceder, foram dadas a vocês pelos Anciãos, por exemplo.
Mas, além disso, o Abandono à Luz é realizado e permite penetrar, eu diria, a Eternidade do Estado de Ser, da
Presença, da Unidade quando o sacrifício final for realizado, ou seja, quando a personalidade aceitar se apagar

totalmente.
Isso foi chamado de diferentes nomes também, a humildade e a simplicidade sendo os elementos mais



importantes.
Enquanto existir, em meio à pessoa vivendo na carne, um desejo de ‘apropriação’ do que quer que seja,

mesmo se isso parecer justificável segundo as regras morais, sociais, éticas da humanidade encarnada, não
pode ali haver Abandono à Luz.

A Luz, o estado de Cristo, pede um abandono total do que não é da Luz.
E isso necessita de uma ‘iluminação’, esta iluminação se faz mais ou menos potencialmente, mais ou

menos rapidamente, de acordo com cada caminho.
Mas lembrem-se também de que, quando lhes foi dito que tudo já está aí, é efetivamente o caso.

Nada há a buscar no exterior.
Isso também é uma tomada de consciência.

Isso também é a Verdade da Unidade.
Vocês puderam levar várias vidas a meditar, a rezar, para aproximá-los deste estado, mas ‘penetrar’ este

estado, integralmente, apenas pode acontecer realmente quando houver sacrifício total da personalidade, não
na sua aniquilação e no seu próprio desaparecimento da encarnação, já que tudo deve se realizar aqui.

E quando vocês não aceitarem ser nada, vocês não podem se tornar o Tudo, se vocês forem ainda alguma
coisa sobre esse mundo.

Isso, obviamente, não quer dizer tampouco que é preciso retirar alguma parte onde não existe mais nada.
Esse mecanismo acontece no Interior de vocês e não em qualquer posse exterior.

Porque vocês podem realmente nada ter e desejar possuir o mundo e vocês podem possuir muito, embora
nada tendo.

***

Pergunta: a Unidade, é estar Aqui e Agora na Alegria?

Sim, a Unidade é no Aqui e Agora porque a Unidade conhece apenas esse tempo.
Ela não conhece o conceito linear do tempo, e a Consciência vivendo a sua realização, escapa da influência do

tempo, ela é multidimensional.
Ela não pode existir nem no instante seguinte nem em qualquer passado que existe apenas nesse mundo.

Aí também, pode se tratar de uma técnica ou de um meio de aproximá-los da Unidade, de se centrarem, a cada
respiração, no Aqui e Agora e de se perguntarem, a cada vez, se vocês estão no Aqui e Agora.

Mas isso não basta.
É preciso também se abandonar à Luz.

E isso é efetivamente mais fácil se vocês estiverem no Aqui e Agora, se vocês não estiverem no instante
seguinte ou no seu passado.

***

Pergunta: como viver a Unidade quando existem colocações, na Luz, das nossas Sombras?

Querida irmã, a colocação na Luz das Sombras é o que permite alcançar a Unidade.
Não é para se debruçar no que é visto.

É preciso aquiescer ao que é visto como Sombra.
A personalidade vai fazê-la crer que você é essas Sombras.

O Estado de Ser vai tirá-la dessas Sombras, não as rejeitando para longe, não as enterrando, mas iluminando
isso.

***

Pergunta: se a Alegria não for duradoura, é devido exclusivamente às sombras não reveladas?

Sim, porque não há qualquer razão, quando a personalidade é transcendida, crucificada, revelada, quando a
carne é transmutada, não existe qualquer razão para que a Alegria não seja duradoura e eterna, qualquer que

seja a circunstância, as circunstâncias da vida desta carne.
Existem experiências e tudo o que vocês vivenciaram levou-os a viver certas experiências.

Hoje, não é mais a experiência que é para se viver, mas é o ‘estado’, e isso passa por uma escolha crucial.
É o caso de dizê-lo.



***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, que a minha Presença entre vocês desperte, em vocês, a sua própria Presença.
Essa será a minha bênção para vocês.
Que a Presença da Unidade se revele.

Até dentro de alguns instantes.

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

(*) – TENTANDO ENTENDER O MOMENTO ATUAL E O ‘ABANDONO À LUZ’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/tentando-entender-o-m...

***

  

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1059

02 de junho de 2011
(Publicado em 03 de junho de 2011)

***

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

************
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110712_-_GEMMA_...

~ A UNIDADE DO CORAÇÃO ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs, que a Paz de CRISTO esteja em vocês.

As minhas Irmãs me pediram para falar sobre a Unidade: Unidade do Coração, Unidade do ego.
Tentem apreender-se, além das palavras que eu vou pronunciar, da Essência que está por trás, permitindo-lhes

aproximarem-se da Unidade do Coração e vivê-lo.
Eu lembro a vocês de que as minhas palavras inscrevem-se em uma etapa particular da humanidade hoje

encarnada, referente à vinda de CRISTO.
Nesse sentido, essas palavras são perfeitamente adaptadas a esta época e não, por exemplo, à época em que

eu estava encarnada.
Então, a Unidade é a Vibração da Luz branca da minha própria Presença, como eu os fiz viver ao vir entre

vocês neste canal e também durante os ‘espaços de Luz’ que eu lhes propus, para alguns de vocês.

***

A Unidade do ego, enquanto até agora, uns e outros nós lhes havíamos confrontado a Dualidade com a
Unidade, a Unidade do ego é aquela que chega a inserir-se nesta Dualidade e a equilibrar, nele, uma série de

pulsões e de impulsos contrários, permitindo-lhes encontrar um equilíbrio precário.
Este equilíbrio é precário porque o ego vive permanentemente na Dualidade, na oposição do Bem e do Mal, na
confrontação do Bem e do Mal, fazendo com que a cada movimento, a cada encontro, a cada confrontação, a

personalidade vai se ajustar e se adaptar a um ideal.
Então, é claro, existem ideais que foram construídos nesta matriz e que muitos seguiram conforme o tempo em
que nós vivemos, de acordo com as crenças, de acordo com uma série de elementos que foi vivenciado por

cada um na época em que estava.
Em meio a esta Dualidade, era preciso encontrar meios de se equilibrar, a fim de viver uma forma de paz que

era sempre subtendida por este equilíbrio precário.
A Unidade do ego podendo assim se exprimir, como isso foi dito, creio eu, em meio à Ética, à Integridade, ao
Aqui e Agora, ou seja, em meio a alguns sistemas de crenças um indivíduo vai construir os valores da sua vida,

aparentando, no exterior, um ser perfeitamente moral, perfeitamente integrado, perfeitamente correto, cuja
visão é ‘exata’, não ultrapassando em um sentido ou em outro.

Efetivamente, alguns modelos, mesmo falsificados, sejam religiosos ou filosóficos, permitiram realizar, para
muitos seres, este objetivo.

Este objetivo vai então se expressar por um equilíbrio de forças antagônicas, fazendo com que a pessoa
consiga se estabelecer em uma espécie de tempo presente onde a paz pode às vezes existir e onde, às

vezes, a sua vida pode se desenrolar segundo uma série de
critérios espirituais ou morais ou filosóficos inscrevendo-se em um dado equilíbrio.

Esse sempre foi o caso em todas as culturas.
Algumas culturas desenvolveram ainda este equilíbrio particular de maneira mais importante do que outras em

certas correntes filosóficas, de pensamento ou de vida.

GEMMA GALGANI - 12 de julho de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110712_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Assim se expressou, durante certo tempo, uma forma de equilíbrio, trazendo, de algum modo, uma resposta à
própria existência e, portanto, um sentimento de bem-estar justificado exatamente por este equilíbrio mantido

de forma dinâmica.

***

A Unidade do Coração agora não tem mais nada a ver com tudo isso, pois a Unidade do Coração é realizar
CRISTO, tornar-se CRISTO.

É tornar-se esta Luz, esta Unidade onde tudo o que havia sido conhecido até hoje como fator de equilíbrio, vai
estilhaçar-se.

Alguns de vocês têm sido, aliás, chamados pela Luz, sob uma forma de ‘impulso da alma’ para
viver modificações e reversões importantes nos diferentes setores da sua vida, levando-os hoje a
encontrarem-se, de alguma maneira, como nus e desnudos, para viver o que está para ser vivido.

Eu quero me expressar sobre isso e eu coloco a Vibração da Unidade, porque na minha última encarnação,
apesar do que eu poderia denominar, segundo as regras sociais, a minha idade jovem, eu nasci, como eu

poderia dizê-lo, assim.
Ou seja, em nenhum momento eu fui cortada da Unidade.

Deste modo, então, a Unidade do ego foi-me totalmente desconhecida e jamais pôde se construir na idade
normal.

Eu apenas fiz ampliar, gradualmente e à medida da minha encarnação, involuntariamente e apesar de mim
mesma, este Abandono à Luz que me fez adotar a condição de esposa de CRISTO e da Luz branca, na

totalidade.

***

Dessa maneira, então, em meio à Unidade do Coração, que eu posso falar por tê-la vivido e não simplesmente
criado ou recriado em qualquer projeção, eu posso dizer que a Unidade do Coração é um estado onde não

existe qualquer tensão entre dois extremos, pois a Unidade do Coração é a Unidade além da Dualidade, além
de qualquer transcendência e de qualquer superação.

A Unidade do Coração é um estado que se reconhece por si só, eu diria, por que tudo é Luz.
Vocês estão às vezes neste mundo e ao mesmo tempo em outro mundo, tendo Consciência dos dois.

E é, aliás, isso que pôs fim antecipadamente, segundo os critérios humanos, à minha vida, muito jovem, porque
é muito difícil, e foi muito difícil, viver a Unidade, na totalidade, enquanto mantendo uma estrutura chamada de

carbono no mundo da Dualidade.
Hoje as circunstâncias são diferentes, porque, desde algum tempo, a Vibração do Espírito Santo e as

Vibrações da Tri-Unidade revelam-se nesse mundo, permitindo-lhes estabilizar em vocês alguns estados, viver
algumas experiências levando-os, pouco a pouco, ou de maneira fulgurante para alguns, viver então esta

Unidade no Coração e não mais no ego.

***

A Unidade do Coração não vem absolutamente se opor à Unidade do ego, às regras sociais, às regras
estabelecidas, mas ela vem, de algum modo, transcendê-las, magnificá-las, fazendo-os viver, por um tempo,

neste mundo, enquanto estando neste mundo, não em projeção, mas em Verdade.
Assim, quando CRISTO percorria, durante o seu ministério público, e que ele afirmava em todos os lugares

que ele não era deste mundo, e que nós não éramos deste mundo, ele vivia no obscurecimento total da
Presença Crística que foi Jesus, permitindo-lhe manifestar então a totalidade dos carismas do Espírito Santo, a

totalidade da descida do Espírito Santo, possibilitando ver claramente o conjunto do que era visto, com os
olhos da carne e com o olho do Coração.

***

É a isso que, agora, a maioria de vocês é chamada, ou seja, para não mais rejeitar as regras éticas e morais,
as regras sociais, mas, bem mais, para elevar-se a outro estado Vibratório, aí onde elas não têm de qualquer
maneira o mesmo impacto, aí aonde elas não vêm mais lhes pedir para estabelecer um equilíbrio, pois vocês

se tornaram, vocês mesmos, o equilíbrio da Unidade do Coração.
Na Unidade do Coração, quanto mais isso se aproximar do seu Abandono à Luz, mais vocês o vivem, mais

vocês se apreendem e vivem que não há qualquer preocupação a manifestar, qualquer preocupação a viver,
em relação a tudo o que pode existir neste mundo.

Isso se chama a ‘ruptura’ total dos apegos arquetípicos porque é neste nível, e somente neste nível, neste
estado de Consciência, que se vive, integralmente, o estado de Turiya, onde mais nada pode vir afetá-los no



nível real Vibratório, no nível real da Consciência, porque vocês não estão mais submissos às leis deste
mundo, enquanto ali presentes.

Vocês estão, acima de tudo, presentes a vocês mesmos, em meio à sua Unidade.

***

Este Abandono à Luz realiza esta Unidade do Coração, permitindo, naquele momento, fazer estilhaçarem-se
todas as limitações, todos os condicionamentos e todos os apegos ligados à própria história pessoal, seja

desta vida ou de vidas passadas.
Enquanto esta Porta Final da Crucificação não for vivenciada, permanecem, é claro, para qualquer ser humano,
formas de apego à sua própria pessoa, às suas ideias, mesmo liberando alguns pesos, mesmo elevando-se

Vibratoriamente, restará sempre este momento final de renúncia onde vocês devem remeter o seu Espírito nas
mãos do Pai, a CRISTO que vem pedir-lhes para desposá-lo.

Não vejam ali qualquer apego, mas, realmente, por que é isso, a Verdade, a Alegria da Unidade, que lhes
permitem naquele momento extrair-se, inteiramente, enquanto presentes neste mundo.

***

Não é rejeitando este mundo que dele se extrai.
Não é combatendo a Dualidade que se extrai da Dualidade.

É, simplesmente, aquiescendo à Unidade, elevando a Consciência, Vibrando a sua Consciência nas esferas da
Unidade, que a Unidade se revela.

Então, efetivamente, naquele momento, a Ética e a Integridade, o Aqui e Agora, o Hic e Nunc, não são mais
palavras verbais, não são mais condicionamentos ou condutas morais e sociais, mas é, sim, a Verdade do que

vocês manifestam, pois não pode ser de outro modo.
Então, naquele momento, revela-se em vocês a potência do Verbo.

Então, naquele momento, revela-se em vocês a Luz Metatrônica, o Verbo Criador e o Amor no sentido Vibral,
realizado pelo desdobramento em vocês dos três Arcanjos: METATRON, URIEL e ANAEL, preparando de

algum modo a vinda de CRISTO, o que foi denominado a sua ‘segunda vinda’, como ela deve acontecer nos
tempos que vocês vivem.

Esses tempos não estão inscritos em anos, mas sim em algumas semanas, para a maioria de vocês.

***

Compreendam bem que não são vocês que dirigem, aí tampouco, as regras sociais que vocês irão seguir, que
não são vocês que dirigem a sua vida para levá-la a tal lugar ou com tal pessoa, mas que a própria Luz os leva a

decidir, por vocês e no seu lugar, pois o seu lugar não é mais neste mundo, exatamente o que deve ser a
manifestação da Luz.

Pois, naquele momento, vocês não são mais Portadores da Luz, mas vocês se tornam, na Verdade, a própria
Luz, o que é profundamente diferente.

Uma vez que, enquanto vocês portam a Luz, o ego está ainda presente, mesmo em uma forma de Unidade,
onde vocês percebem esta Luz, onde vocês começam a fazê-la sua.

Mas vocês não se tornam, na totalidade, a Luz, enquanto vocês não deixarem o seu corpo e sua alma,
enquanto vocês não voltarem o seu Espírito para a FONTE, enquanto vocês não realizarem isso.

***

É exatamente a etapa que vocês estão prestes a viver, esta Crucificação terminal onde, como um dos Anciãos
lhes disse, a sociedade dita ‘de consumo’ deve se consumir, inteiramente, para dar lugar à renovação, ao voo
da Fênix e à Presença da Luz, não mais simplesmente como algo que está presente, mas que é, realmente, a

totalidade do que vocês são, a totalidade da nova vida.
Isso não é um processo que se adquire combatendo, isso não é um processo que se adquire por meio de uma

busca qualquer, isso não é algo que se busca por sinal, é algo que se estabelece neste tempo, de maneira
plenamente natural, a partir do momento em que vocês aceitarem sair de todos os contextos de referência, de

todos os papéis, de todas as funções.

***

Quando vocês aceitarem, como lhes dizia o Mestre PHILIPPE DE LYON, não ser rigorosamente mais nada



neste mundo, então vocês podem expressar o Todo neste mundo, e não antes.
Enquanto houver uma reivindicação do ego ou uma apropriação do ego, mesmo da Luz, vocês não podem se

tornar a Luz.
Então, naquele momento, a sua Consciência irá se inverter e passar, à sua maneira, na Consciência Turyia,

perdendo então todas as partições como lhes foram descritas, revelando a totalidade da Luz Vibral, fazendo-os
descobrir a Alegria não mais do ego Unificado em meio a um equilíbrio precário, mas realmente, na Presença

que se torna ela mesma Presença.
Naquele momento vocês a integraram e vocês se tornaram a Luz, na totalidade.

Vocês a expressam neste mundo, mas não somente.
Vocês se tornam plenamente a Luz, e a sua palavra verbal não é mais uma palavra em vão, mas a sua fala se
torna a Verdade do Verbo, porque naquele momento o que sai da sua boca não é mais o sopro da morte, da

divisão e do ego, mas o ‘sopro da vida’ animado pelo Arcanjo URIEL.
Vocês são então ressuscitados no Espírito e a sua própria fala não é mais uma fala, mas sim a manifestação

do Verbo que se fez carne, retornando ao Espírito.

***

Tudo isso é exatamente o que está em via de acontecer, com mais ou menos facilidade, mais ou mesmo
resistência, em cada Consciência sobre esta Terra.

E aí, eu não falo unicamente daqueles que já estão acordados ou daqueles que estão despertando, mas eu
falo de toda a humanidade.

Então, é claro, isso não vai acontecer da mesma forma e da mesma maneira, eu diria, para cada Consciência,
porque algumas Consciências serão capazes, por este Abandono, por esta Aceitação de não ser mais nada,

de tornar-se tudo e de expressar esse tudo neste mundo, antes de desaparecer deste mundo, a fim de nascer
realmente na Verdade.

Viver a Unidade não pode ser feito, eu diria, pela metade.
Viver a Unidade do Coração requer uma exclusividade de alguma maneira e lhes pede para viver,

integralmente, CRISTO, para viver integralmente a Luz branca e para extrair-se de todos os véus e de todas as
Ilusões envolvendo ainda a crença em qualquer coisa deste mundo.

Vocês não são mais, naquele momento, vítimas de qualquer jogo, seja aquele de um outro ou do seu, até
mesmo, vocês não têm mais qualquer reivindicação neste mundo, sobre ninguém e, no entanto, vocês estão

presentes à sua própria Presença e em CRISTO, inteiramente.

***

Então, é claro, naquele momento, todo o corpo de carne é transfigurado.
Ele vive, realmente, como isso foi denominado pelos Anciãos, a sua ‘Eterização’.

Ou seja, ele vai viver fenômenos de percepções que a sua consciência vai perceber.
Lembrem-se de que, naquele momento, vocês veem além da carne que vocês animam, pois vocês

compreendem que vocês não são esta carne, pois vocês se apreendem e vivem que vocês são o conjunto da
Criação, que não há outro.

Que aquele que os encara de fato é apenas uma parcela de vocês mesmos que ainda não foi reintegrada à sua
própria Unidade.

Nada há então para rejeitar.
Nada há então para evitar.

A Luz é aceitação total.
Ela não está nas estratégias de defesa, ela não está nas estratégias de ofensa, ela está nas estratégias da

Verdade onde apenas se expressa o Verbo.
Então, naquele momento, vocês penetram, em cheio e em pleno Espírito, no Espírito da Verdade.

Então, naquele momento, vocês não são mais afetados pelas contingências da Dualidade.
Vocês saem da Unidade do ego, mesmo o mais equilibrado.

O ego se dissolve, por completo, permitindo-lhes tornarem-se, Aqui, a sua própria Consciência, o CRISTO
acolhido na Verdade e na Unidade.

Vocês se tornam A Unidade, vocês se tornam a Verdade.
A Alegria os invade, sem ser em função de algum acontecimento exterior.

Os acontecimentos exteriores são vivenciados como algo sendo parte integrante do conjunto da Consciência.
Mais nada está separado, mais nada está dividido.

É impossível, neste estado, ver a mínima Sombra, dissociar a mínima coisa do que vocês estão prestes a se
tornar ou do que vocês já se tornaram.



***

É a isso que vem chamá-los METATRON.
É a isso que vem chamá-los os três Arcanjos da Revelação Final e é a isso que vem chamá-los CRISTO, para
viver esta Unidade, para segui-Lo, em Verdade, ou seja, para seguir vocês mesmos nos passos do Espírito e
não mais nos passos da carne ou da alma, mas nos passos da carne e da alma transfiguradas, inteiramente,

pela Vibração da Unidade, da Luz Vibral e do Amor Vibral.
Dessa maneira, naquele momento, vocês podem dizer como ele: “eu e meu Pai somos Um”.

Naquele momento vocês são o conjunto do criado.
Isso não é uma visão da mente nem uma projeção, mas, sim, uma realidade Vibratória vivenciada na própria

Consciência.
Naquele momento, a Vibração torna-se Silêncio.

O Fogo do Coração poderá ser extinto.
Todos os Sons e todas as Vibrações exteriores poderão se extinguir e, naquele momento, vocês penetram na

imensidão que está fora deste tempo, que compreende todos os tempos.
E naquele momento vocês se tornam, vocês mesmos, a Luz branca.

Naquele momento, é a sua natureza, pois é a sua Essência, é o seu futuro, é o seu legado.
Isso vocês todos são chamados, sem exceção, a manifestar.

***

Naturalmente, uma série de medos, uma série de elementos, situadas em meio mesmo à Unidade do ego,
representam ‘apegos’ denominados últimos ou Arquetípicos, ligados, por exemplo, à sua retidão, ligados à sua
própria perfeição, ao seu próprio sentido de Bem, à sua própria religião, aos seus próprios condicionamentos

que os conduziram aí onde vocês estão.
Mesmo isso é preciso transcendê-lo.

Mesmo isso é preciso aceitar que a Luz o dissolve, integralmente, para ser a Luz.
Vocês não podem ser a Luz e ser alguma Sombra, aqui, em meio ao jogo da Sombra e da Luz.

É a isso que vocês são chamados.
Cabe a vocês ali responder com o Coração ou de alguma forma.

Tudo isso não são palavras que eu digo simplesmente, mas são, antes de tudo, estados para Vibrar no Interior
do seu Coração e para vivê-lo, na totalidade, se vocês se Abandonarem a ele.

Abandonar-se à Luz é tornar-se a Luz.
Abandonar-se a CRISTO é tornar-se CRISTO.

Abandonar-se à FONTE, é tornar-se a FONTE e isso é possível neste final dos tempos, Aqui mesmo.
Mas lembrem-se de que o Fogo do ego pode por vezes surpreendê-los.

Então, naquele momento, vocês irão ficar de novo sob a influência da Unidade do ego, com
suas reivindicações, com suas necessidades de compreensão, com suas necessidades de justificação, com
suas necessidades de amor que são perfeitamente lógicas na Dualidade, mas que não têm mais sentido em
meio à sua própria Presença Unitária, pois, naquele momento, vocês se tornam o que vocês desejam, ou seja,

vocês são a totalidade.
Não existe mais qualquer separação.

Então, não estando mais separados, por que reivindicar alguma coisa?
Por que querer mostrar ou demonstrar seja o que for?

Vocês têm apenas que Ser, aceitar este ‘estado de ser’ e viver o seu Samadhi levando-os, de maneira
inelutável e inexorável, ao Maha Samadhi.

É naquele momento que vocês irão reconstruir o Templo em três dias, o Templo do Espírito que será
construído, na totalidade.

***

É a isso que vocês serão chamados.
É a isso que MARIA irá chamá-los, uma vez realizada a revelação de CRISTO e, isso, é para viver na

Consciência e na Unidade, não na Unidade do ego, mas no Fogo do Coração em um primeiro momento, que
irá estabelecer, em vocês, esta Unidade do Espírito, pelo Fogo do Espírito, pelo Fogo da Terra e pelo Fogo do
Éter, pondo fim ao jogo do Fogo do ego quando aí vocês irão penetrar nos Reinos da Eternidade, que é o seu

Reino.
Então, é preciso fazer de vocês as palavras de CRISTO: “ninguém pode me conhecer se não renascer de

novo. Ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não se tornar como uma criança, nova, virgem, limpa de



qualquer ferida, limpa de qualquer identificação, limpa de qualquer projeção e de qualquer passado, nova e
desnudada”.

É naquele momento que se vive a Ressurreição e é a isso que vocês são chamados.

***

Aí estão as palavras que eu tinha para Vibrar para vocês.
Eu não irei mais longe na descrição nem na Vibração, mas eu permaneço, contudo, com vocês durante um
momento para, se me for possível, tentar responder, sempre por esse modo Vibratório, às suas perguntas.

Então Irmãos e Irmãs ainda nesse corpo, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas. Seria possível permanecer mais um pouco, em simples Presença Vibratória
para que possamos vivenciar por mais tempo esses espaços?

***

Irmãos e Irmãs, eu respondo então com grande presteza ao seu pedido.
Então, juntos, nós iremos re-acolher, por três vezes, a Presença e CRISTO.

... Efusão Vibratória ...

E pela terceira vez, e eu lhes digo até breve, agora.
Na Paz de CRISTO.

... Efusão Vibratória...

************
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Eu sou Gemma Galgani.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu os saúdo e dou todo o meu Amor.

Eu venho prosseguir sobre o lançamento do que disse minha Irmã, MA ANANDA.
Vou, se efetivamente quiserem, hoje, falar-lhes de certo número de mecanismos que estão ligados,

diretamente, ao acesso à Unidade.
Isso prosseguirá, de algum modo, as informações que vocês receberam, concernentes às Vibrações, à

revelação da Luz, à abertura da porta KIRISTI e, também, ao que lhes disse MA ANANDA,
relativamente à diferença existente entre a alma e o Espírito.

O que eu lhes direi é, obviamente, oriundo de minha própria experiência, de minha própria vivência.
Não vejam, aí, qualquer conotação específica, exceto, obviamente, em ressonância com minha própria cultura a

esse momento, o qual eu vivi em minha vida.

Mas, obviamente, o que vou dizer é totalmente universal e não conhece qualquer limite de crença, de
cultura, de carma ou do que quer que seja.

Isso deve contextualizar, para muitos de vocês que tocaram a alma e viveram esse despertar, aquilo que são
chamadas suas lâmpadas, seus chacras, no que foi chamada essa revelação da Luz e o conjunto de

manifestações que ocorreram em vocês, até o presente.

Vou demorar-me, portanto, sobre esses momentos tão precisos, tão específicos e tão preciosos que, talvez,
alguns de vocês já tenham vivido, mas que vocês estão preparando-se para viver, no que têm a viver doravante.

Eu quero falar de mecanismos extremamente precisos que se desenrolam na consciência, tanto no
corpo, no momento em que a alma aproxima-se doderramamento do Fogo do Espírito, da Unidade, como

no momento em que a alma descobre, ao mesmo tempo que a personalidade, as virtudes e as qualidades
inerentes ao Fogo do Espírito.

Antes de descrever todos esses sinais e todas essas manifestações, eu tenho, de qualquer forma, a

GEMMA GALGANI - 10 de agosto de 2011
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esclarecer que o objetivo é a chegada a um estado chamado Unificado, chamado Crístico, que
sobrevém após o primeiro Reencontro total e que vai traduzir-se, para a personalidade e para a alma, por

perturbações interiores extremamente potentes.

O mais importante dessas perturbações concerne, seguramente, ao desaparecimento total de todos os medos
porque, após o Reencontro, a alma e a personalidade estabelecem-se num estado específico de Alegria, que

já lhes foi descrito e, sobretudo, um estado no qual a fé (se ainda se pode falar assim) ou, em todo caso, o
estado do Ser não está mais marcado por qualquer falta, não está mais marcado por qualquer desejo, por
qualquer dor, por qualquer sofrimento, pelo que quer que seja que faz a vida comum do humano, aqui, nesse

mundo.

É, portanto, uma mudança total, eu diria, de 180 graus, do que faz a vida comum, mesmo iluminada
pela alma.

Após o Reencontro, a Luz é onipresente.
Ela se inscreve na graça de cada minuto, de cada olhar, de cada contato, de cada momento.

Esse estado específico, que sobrevém após o Reencontro, houve, dele, muito numerosos
testemunhos sobre toda a Terra.

Ele não pode ser confundido com qualquer outro porque, nos estados ilusórios da alma, a Alegria pode existir,
mas ela alterna com o medo.

As preocupações da vida comum estão ainda em relevo, enquanto, após o Reencontro, quaisquer
que sejam as circunstâncias, vocês estão, permanentemente, felizes, mesmo acamados, como eu

estive, mesmo doentes, vocês estão na Luz e nada mais tem importância.
Vocês estão, como dizer, totalmente vivos.

Vocês tomam consciência de que, antes, vocês não estavam vivos, mas que vocês estavam num fantasma,
que vocês estavam em algo de totalmente incompleto, mesmo se a vida lhes parecesse preenchida.

Vocês passam de uma vida limitada para uma vida ilimitada, de uma consciência limitada para
Ilimitada.

Naquele momento, vocês provam um amor infinito, porque tornam-se o Amor.

O amor não é mais exterior, vocês reencontram e fusionam o Amor.
Então, em minha época, em minha vida, eu falei de desposar o Cristo, porque era a melhor imagem ou, em
todo caso, a melhor representação que podia existir em minha jovem vivência, concernente a essa magia

fantástica da Luz, que os faz viver, verdadeiramente.

Então, é claro, o que eu lhes descrevo - e eu poderia disso falar durante horas - sobrevém após o reencontro.
Mas, antes do Reencontro, é claro, há outros sinais.

E esses sinais, para a personalidade e para alma, podem parecer dolorosos, podem parecer difíceis, podem,
mesmo, ser chamados de sofrimento, um sofrimento da alma, um sofrimento da personalidade, porque é um
momento em que há uma consciência dessa reversão e é um momento em que, efetivamente, convém fazer

todos os lutos necessários.

Nenhuma zona de sombra pode mais existir e as últimas zonas de sombras são vividas com uma
acuidade terrível.

Se vocês acabam de viver um sofrimento, esse sofrimento é multiplicado.
Vocês pensam no que os prende, em seus filhos, se vocês os têm, em seus pais, na vida comum, porque
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esse salto no desconhecido, obviamente, vai, obrigatoriamente, despertar em vocês os últimos sofrimentos, as
últimas ofensas, as últimas atividades da personalidade, que vai resistir e opor-se a essa invasão, a esse

Reencontro.

Hoje, como sabem, vocês foram preparados pelas Vibrações.
Vocês foram preparados para essa etapa, para o que foi chamada essa última Porta, essa última

Passagem que os conduz, realmente, para a Ressurreição, aquela do Espírito.

Se eu lhes digo isso é para que, uma vez chegado o momento, se vocês ainda dele não se aproximaram ou
viveram, vocês estejam, aí também, conscientes.

Um dos Anciões, IRMÃO K, havia falado da Liberdade, da Autonomia a vir.
Aí também, não são palavras ocas que nós lhes damos, não são um conhecimento exterior, mas,

simplesmente, marcadores que - cada um ao nosso modo, nós esperamos e sabemos - vão permitir-lhes estar
lúcidos sobre o que se vive em sua Consciência.

Então, é claro, nesses instantes que precedem o Reencontro, o conjunto do que pode aparecer como os
defeitos da personalidade ou da alma estão, de algum modo, na dianteira da cena.

Pode, efetivamente, existir um sentimento de sofrimento extremo.
Pode existir, também, o sentimento de estar perdido, de pôr em dúvida absolutamente tudo.

A fé é abalada, porque o mental vai despertar e dizer-lhes: «será que o Cristo existe?», «será que
tudo isso não é um sonho?», «será que tudo isso não é uma ilusão?», «será que tudo isso,

finalmente, não é a loucura que me leva para a morte?».

Tudo isso, é claro, faz parte do que é preliminar a esse Reencontro, porque, durante essa preliminar e esses
elementos que sobrevêm, é que vocês poderão, verdadeiramente, estar lúcidos, totalmente, sobre o que se

joga na alma e na personalidade.
É o único modo de dali sair, não há outro.

Qualquer que seja o que afeta seu corpo, qualquer que seja o que afeta seus pensamentos, suas emoções,
quaisquer que sejam seus apegos, tudo isso será visto cruamente, claramente, e o mental vai jogar aí, para

aumentar, de algum modo, as incertezas, os sofrimentos, quaisquer que sejam.

E, no entanto, há, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, primícias importantes, sinais ao nível do corpo que
não enganam: eles lhes foram descritos bastante longamente.

Esses sinais concernem aos diferentes chacras, às diferentes Portas, às modificações do ritmo
respiratório, do ritmo cardíaco, do ritmo do sono e do próprio pensamento.

O conjunto da personalidade e da alma parece totalmente sentido de cima a baixo.
Tudo o que parecia estabelecido e bem enquadrado cai em migalhas.
Há, realmente, naquele momento, um sentimento, bem real, de perder algo.

É nesses momentos, também, que a personalidade e a alma podem resistir e manifestar uma necessidade de
justificação que se pendura, literalmente, ao que se ama, a tudo o que se possui.

É o momento, também, em que a alma vai viver, de algum modo, o que é chamada a noite escura da
alma, ou seja, esse momento em que a alma, que havia sido, no entanto, tão inspirada, tão vibrante,

vai se perguntar o que lhe acontece, porque todos os marcadores desmoronam, toda esperança
desmorona.

Nada mais há do que esse abismo sem fundo e sem fim, no qual mergulham a alma e a personalidade e que
precede essa Ressurreição.

E, como foi dito muito numerosas vezes, naquele momento, naquele instante, vocês estão sozinhos e não há
mais ninguém outro além da Consciência, a sua, nua, totalmente desprovida de qualquer ajuda, mesmo se, é
claro, vocês já tenham vivido contatos anteriormente, quaisquer que sejam, qualquer que seja sua ancoragem

em vocês. Mesmo isso parece abandoná-los.
É, efetivamente, um sentimento de Abandono total que é vivido.

Então, é claro, conforme as almas, no passado, isso podia durar anos.
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E há, aliás, alguns santos, que descreveram, perfeitamente, essa noite escura da alma que precede a
Ressurreição.

A vantagem, como disse minha Irmã, ontem, é que, doravante, vocês estão numa etapa que é mais
coletiva e, portanto, há um apoio.

Esse apoio aparecerá assim que passarem à Dimensão do Espírito, inteiramente, na Unidade.

Então, é claro, alguns de vocês já viveram toques dessa Unidade, percepções.
Janelas abriram-se, Vibrações apareceram, e correspondiam ao estabelecimento da Consciência numa forma

de Alegria ou, no mínimo, de Paz.
Eram, de algum modo, primícias.

Mas esse mecanismo da noite escura da alma corresponde à última Passagem, aquela da morte e da
Ressurreição.

E vocês devem passar por essa Porta da morte, porque é, efetivamente, uma morte que é vivida pela
consciência.

E vocês todos sabem que o ser, mesmo que aceite sua morte física, mesmo se isso está totalmente
conscientizado, vai provar, no momento real dessa Passagem, algo (uma apreensão, esse famoso abismo)

que é rapidamente substituído, quando vocês passam ao outro lado, por essa Alegria.

Lembrem-se de que (vocês, que lerão essas palavras e que me ouvem, hoje), vocês são diferentes,
porque têm sido Semeadores de Luz, Ancoradores de Luz e puderam ter testemunhos, em vocês.

Esses testemunhos são os pontos de Vibração, são o que vocês têm vivido, real e concretamente, em seus
alinhamentos, em suas meditações, em suas orações.

Vocês tiveram, portanto, provas de algo.
E, no entanto, essas provas, naquele momento preciso, desaparecerão, elas também.

O Arcanjo Miguel havia falado disso, já no final dos Casamentos Celestes.
É o fim de todas as Vibrações, é o momento em que nada mais há, nada mais, completamente.

Não há mais marido.
Não há mais mulher.

Não há mais filho.
Não há mais você.

Não há mais a Luz, não há mais a esperança, não há mais a fé.
E, mesmo o mental, que era ainda um apoio, vai desaparecer, inteiramente.

E é naquele momento que vocês pronunciarão, como o Cristo pronunciou, essa frase tão importante: «Élie,
Élie, lama sabactani?» («Meu Pai, meu Pai, por que me abandonastes?»).

Essa frase é a renúncia e o Abandono final ao Espírito.
O Espírito não pode nascer enquanto essa frase não é pronunciada.

Então, o ego pode ressurgir, também, nessa noite a mais profunda, para afastá-los desse estado que é a
própria morte dele.

Mas a morte dele é, simplesmente, a morte daquele que tomava os comandos até o presente porque, após o
Reencontro, não há mais peso algum, ele não pode mais manifestar o medo; ele não pode mais manifestar

o mínimo sofrimento, a mínima afeição, a mínima emoção.
Ele não pode mais tomar o controle do que quer que seja.

Vocês passaram, naquele momento, as portas da morte, vocês ressuscitaram e estão em Cristo.
Vocês o desposaram.

Naquele momento, esse corpo não tem mais qualquer espécie de importância, mas a vida é mais importante
do que nunca.

Isso pode parecer um paradoxo, vocês nada mais têm e, no entanto, a vida os tem, inteiramente.

É outro estado, outra Consciência, tudo isso vocês sabem.
Então, nos instantes que precedem esse Reencontro, o corpo vai manifestar, também, sintomas.

Ele vai estar muito, muito pesado, dando-lhes, por vezes, a impressão de naufragar numa sonolência, uma
necessidade de deitar-se.
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O coração pode ter falhas, a respiração parece ser difícil ou, ao contrário, tornar-se muito rápida.

Formigamentos muito intensos põem-se a percorrer o corpo, com a iminência desse sentimento de morte, a
iminência que algo lhes escapa, definitivamente.

Esses formigamentos no corpo atingem o limite do suportável, vocês perdem os marcadores, vocês
não sabem mais quem vocês são, onde vocês estão, como está colocado seu corpo, onde está sua

Consciência.
Vocês não sabem mais nem o que vocês são nem o lugar onde estão nem em qual tempo vocês estão.

É como uma confusão total, na qual mais nenhum dos marcadores da vida comum pode existir.

Como eu disse, alguns de vocês viveram aproximações disso.
Aqueles de vocês cujos laços nos tornozelos, nos punhos desapareceram no mês que acaba de escoar-se,

puderam aproximar-se desse estado.

Naquele momento, a consciência existia ainda.
Ela se colocava como um observador que era capaz de ver as duas consciências: a fragmentada e a

Unificada.
Mas, sendo o observador, isso lhes permitia tomar uma distância.

Vocês não eram mais unicamente essa personalidade, vocês não eram, ainda, essa Consciência Unificada,
vocês estavam entre as duas.

Mas é necessário, agora, reunificar o todo.
E o impulso do Cristo, a chegada total da Luz Branca vai realizar isso.

Para muitas almas, naquele momento, haverá um mecanismo preciso, chamado a estase.
Mas vocês são chamados a vivê-lo, a qualquer instante, independentemente mesmo do que foi chamado o

apelo de Maria e o Anúncio de Maria.

Alguns de vocês podem, doravante, vivê-lo, antes mesmo desse Anúncio.
Outros não o viverão, apesar do Anúncio, e serão presa para os males, para tudo o que vocês observam sobre

seu mundo e que vai amplificar-se.
Vocês amarão o mundo em seu sofrimento, porque vocês ter-se-ão tornado o mundo.

Vocês não poderão estar diferentemente do que nesse Amor indizível e total, uma vez o Reencontro realizado,
uma vez a Passagem realizada.

Vocês estarão vivos, inteiramente.
------------------------------------------------------

Tudo isso é chamado a ser vivido com o retorno da Luz Branca.
Tudo isso é chamado a ser manifestado e conscientizado, inteiramente.

Não há outro meio de viver essa Crucificação, essa Ressurreição e esse Renascimento.

Então, é claro, eu lhes dei o quadro o mais ideal, apresentando-lhes, com isso, uma sucessão lógica.
Mas de acordo com o que vocês são, atualmente, vocês poderão passar isso numa respiração, mas fora do

tempo.
Ou, então, vocês poderão aproximar-se disso, a cada vez, um pouco mais perto, e voltar a descer.

Não se inquietem, tenham confiança em Cristo.
O que quer que aconteça e o que quer que vocês cruzem ou não, de qualquer modo, vocês o

cruzarão.

O Reencontro com o Espírito é inevitável.
Vocês não poderão escapar disso.

Nada há, portanto, a desejar; nada há a esperar, porque isso está inscrito, está inscrito de maneira indelével.

A Fonte chamou a isso o Reencontro do Juramento e da Promessa.
Esse Reencontro, essa Ressurreição, essa última Passagem há de ser vivida, verdadeiramente.

Uma vez do outro lado da Consciência, sempre presente na vida, então, vocês olharão o passado com uma
emoção específica, que não é mais uma emoção, mas, verdadeiramente, um olhar que eu chamaria de ternura

sobre o que vocês foram ou, antes, sobre o que vocês não foram.

Naquele momento, vocês constatarão que jamais estarão sozinhos, que, sem cessar, terão ao seu lado seu
Anjo Guardião, aquele que vocês tanto esperaram e que lhes falava, por vezes, em suas noites.
Vocês vão dar-se conta de que o conjunto de Arcanjos está à sua cabeceira, permanentemente.

Vocês são, naquele momento, imersos, totalmente, na Luz e o que quer que advenha à lagarta, o que quer
que advenha às outras lagartas, o que quer que advenha à vida limitada, vocês constatarão que isso não tem
mais qualquer espécie de importância porque, naquele momento, vocês serão extraídos, inteiramente, da

Ilusão.



Vocês não estarão, unicamente, numa sobreposição de dois mundos, mas estabelecidos, já, inteiramente,
nesse mundo e começarão a trabalhar, até o momento oportuno que corresponderá ao que a Terra decidiu.

Quer seja ao mesmo tempo ou após o Anúncio de Maria.

Tudo isso é um desenrolar específico do cenário de sua vida.
Ele se desenrola, ele começou.

Alguns Irmãos e Irmãs começam, já, a vivê-lo, a viver esses momentos em que há como um obscurecimento
da consciência, mesmo da alma iluminada, e vocês sentem, efetivamente, aliás, aqueles que o vivem, que

vocês não podem, demasiadamente, resistir ou opor-se.

Esse processo do Espírito (que é esse Reencontro que os faz viver a Unidade, inteiramente) é chamado,
verdadeiramente, para cada ser humano.

Agora, cada alma fará, nisso, o que ela quer.
Porque, nesse Reencontro, ou vocês passam ao Espírito, ou vocês se estabelecem na alma ou, então, vocês

permanecem na personalidade.
Mas nenhuma personalidade poderá dizer que ignorava o que é a Luz.

Ninguém poderá dizer, sobre esta Terra, no momento do Reencontro, que não sabia, que não podia saber, que
não podia imaginar ou crer, porque, aí, isso não será mais uma questão de imaginação, isso não será mais uma

questão de crença, isso não será, tampouco, uma questão de Vibração.
Isso será a vivência real da Luz, inteiramente, para cada alma e para cada personalidade.

Desse Reencontro e do modo, é claro, pelo qual vocês abordarão esse Reencontro, vai decorrer o que eu
chamaria sua evolução na Luz.

É nesse sentido que a preparação da humanidade é efetuada num tempo relativamente longo.
O retorno da Luz foi preparado, já, desde muito tempo, isso vocês sabem.

Cristo, por seu sacrifício, permitiu, também, o que acontece agora.
Os Casamentos Celestes, que o Arcanjo Miguel realizou, eram, também, uma das preparações para viver isso.

Vocês estão, portanto, de algum modo, armados para saber o que vão viver.
Mas o saber não é o ver.

De momento, vocês sabem, vocês viram.
Alguns de vocês começaram a viver ou, por vezes, inteiramente.

Mas é necessário vivê-lo, inteiramente.
Esse prazo está extremamente próximo de vocês.

Muitos de vocês, aliás, sem poder colocar palavras, percebem isso.
E, aliás, como lhes disse o Senhor METATRON, a partir do dia seguinte de sua intervenção, muitas coisas

aconteceriam.

Efetivamente, essas coisas acontecem, sob seu nariz, agora, sob seus olhos, em sua vida.

Lembrem-se, também, de que de sua atitude em sua própria vida decorrerá a facilidade de viver esse
Reencontro, no momento em que ele se apresentar, se vocês não o viveram.

Vocês devem, efetivamente, superar o que foram chamados os apegos coletivos, o que foram
chamados os diferentes elementos na personalidade, no cérebro, na vida humana, mesmo a mais
magnífica, que são, de algum modo, vínculos e oposições para que vocês vivam essa Liberdade.

Vocês não podem pretender a Liberdade e viver a Liberdade, ao mesmo tempo ainda ligados ao que quer que
seja.

Mas nós os avisamos: não é porque vocês vão deixar isso, aquilo, essa pessoa, essa família, esse trabalho
que vocês viverão, mais facilmente.

Bem ao contrário.
É, simplesmente, como vocês sabem, como dizia o Comandante dos Anciões, uma questão de ponto de vista,

de olhar: o olhar da lagarta ou o olhar da borboleta.
Porque esse olhar é condicionante; ele determina, também, na alma, o modo pelo qual vocês vão comportar-

se, naquele momento.

As Vibrações, os alinhamentos, a Luz que vocês receberam, efetivamente, preparou-os, da melhor maneira
possível, para viver isso.

Mas lembrem-se, também, de que alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs que, até o presente, podiam
parecer-lhes totalmente fechados, herméticos a tudo isso, vão, talvez, viver a Luz muito mais facilmente do que

vocês.

Nada há a julgar, nem ninguém a julgar.



Porque cada coisa, naquele momento em que acontecer, estará, muito exatamente, em seu lugar.
A idade que vocês têm, a profissão que vocês exercem, que vocês não exercem mais, o estado de sua
família, de seu cônjuge e o seu, será, muito exatamente, o que deve ser, para vocês, naquele momento.

Quando nós dizemos e havíamos dito, já, que nada é deixado ao acaso nesse período, é a estrita verdade.
Não há carma que se atenha, há, apenas, as últimas resistências que estão em vocês que podem, no instante

em que vocês as vivem, obstruir.

Lembrem-se, também, de que, qualquer que seja o sentimento de um sofrimento (seja ele ligado a um cônjuge,
a um filho, a um pai, a uma situação), lembrem-se de que, do outro lado do Reencontro, há a Alegria eterna.

É o único modo de viver esse Reencontro.
Já desde longo tempo, o Arcanjo Anael desenvolveu-lhes essas noções de Abandono à Luz, bem

além do soltar.
Então, é claro, a personalidade pode chamar a isso: estupidez, ilusões.

É claro, para a personalidade, é uma ilusão total.
E, para a alma que recusa voltar-se para o Espírito, é também uma ilusão.

E vocês não podem julgar ninguém.
E lembrem-se de que esse Reencontro ocorrerá para todos, sem qualquer exceção.

Então, se vocês têm a chance de viver as primícias disso antes dos outros, há apenas que instalar-se nesse
estado, que deixar, verdadeiramente, a Luz trabalhar em vocês, que Ela os tome não importa em qual momento

do dia ou da noite, que a Luz os conduza, naquele momento, para viver o que há para viver.
Então, sim, naquele momento, soltem tudo e ocupem-se da Luz e de seu Reencontro.

É o Cristo que, naquele momento, chama-os.
Então, se a imagem ou a noção de Cristo não lhes agrada, chame a isso como quiserem: o que, para vocês, é

o mais elevado na Vibração e na Luz.
Não se ocupem com um nome, ocupem-se, simplesmente, naquele momento, com sua Consciência e com o

que ela lhes pede.
Nada há que possa aguentar.

Se vocês estão conduzindo um veículo, parem na estrada.
Se vocês estão efetuando uma tarefa, parem essa tarefa, porque vocês não sabem, naquele momento, se o

apelo da Luz não é seu Reencontro.
E esses apelos tornar-se-ão cada vez mais fortes, a cada dia.

Os elementos da Terra estão, agora, instalados para a libertação da Terra e para sua libertação.
Há apenas que estar atento, vigiar e orar, como dizia Cristo, porque Ele virá, como Ele disse, como um ladrão
na noite, para o conjunto da humanidade e, para alguns, em momentos diferentes desse instante coletivo, eu

diria, privilegiados.

Os marcadores são extremamente simples.
Haverá, ao mesmo tempo, o sentimento de desprender, em algum lugar.

E, ao mesmo tempo, essa grande angústia e essa grande Alegria que se misturam.
O que fez dizer, aliás, a alguns seres que viveram esse reencontro com o Cristo, que o sofrimento é a mesma

Consciência do Amor.

Então, é claro, nisso, muitos seres apreenderam-se desse sofrimento e procuraram o sofrimento.
Mas eles nada compreenderam.

Aí, é completamente outra coisa de que se trata.
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É o momento em que há um ápice de algo; esse ápice, essa intensidade é tão importante que, se vocês
colocassem a palavra de sofrimento, de Amor, de Alegria, é exatamente a mesma coisa.

É isso que precede o Reencontro.

Aí estão alguns elementos que minhas Irmãs pediram-me para dar-lhes em relação a esses
mecanismos que são ligados à Passagem para o Espírito e a Unidade.

Se há necessidade, em vocês, de esclarecimentos em relação a isso, permaneço com vocês, para responder,
e eu os escuto.

Questão: a frase do Cristo: «Pai, por que me abandonastes?», corresponde à vivência da noite
escura da alma?

Sim, é o momento final do que eu chamei o ápice.
E, no entanto, o Cristo era o Cristo.

Três anos antes, em sua retirada ao deserto, Ele viveu, totalmente, a Consciência Unificada.
Mas essa crucificação, efetivamente, faz ressurgir, num último sopro, de algum modo, essa íntima e essa

infinita convicção de estar só no mundo.
Enquanto, é claro, assim que vocês passarem no Reencontro, vocês não estarão mais, jamais, sós.

Questão: essa última Passagem é localizada no corpo?

Sim, é claro, isso já lhes foi dado, isso lhes foi explicado.
É o ponto OD.
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É um ponto que corresponde à passagem do ego ao Coração.
É o momento em que o Coração abrasa-se, inteiramente.

É o momento em que vocês são perfurados por Cristo e Miguel, se não foi o caso.
É o momento em que o Coração é rasgado, de trás para frente e da frente para trás.

O envelope do Coração não existe mais, o Coração é Liberado.

É claro, isso pode acompanhar-se de sinais extremamente fortes, ao nível do corpo, mesmo ao nível da
fisiologia.

Aí, o que vocês chamam a pressão do sangue pode explodir, subir a valores desconhecidos do humano.
Pode haver sinais de lágrimas de sangue.

Pode haver o que vocês chamam estigmas.
Pode haver muitas coisas, naquele momento.

O coração pode parar, a respiração pode parar.
Tudo é, de algum modo, siderado.

Portanto, há um ponto do corpo, mas isso concerne à totalidade do corpo.

Questão: momentos de medo, como o medo do escuro e sensações de desmoronamentos, mesmo
físicos, ao nível de OD e do plexo, correspondem à noite escura da alma?

Sim, inteiramente.
Vocês devem, como Ele disse, tudo perder, para renascer n’Ele.

Vocês devem morrer para tudo o que é vocês, nesse mundo, para reviver.
A vida eterna não pode adaptar-se com absolutamente nada da vida efêmera.

Questão: de que depende a duração dos momentos Unitários vividos e sua alternância com a
consciência dual?

Meu Irmão, unicamente da presença ou não dos medos, da presença ou não de sofrimentos, de apegos, se
você prefere, que estão ainda presentes.

Há como um elástico, que puxa dos dois lados.

O Cristo chama-os de um lado e seus apegos puxam-nos do outro lado.
Ele dizia: «Deixe os mortos enterrar os mortos, e siga-me».

Vocês não podem viver a experiência humana, qualquer que seja sua beleza, e seguir o Cristo ou seguir a Luz
Branca, porque, quando a Luz Branca está aí, ela os conduz, inteiramente.

Então, se há oscilações, movimentos entre um e outro, convém, simplesmente, não julgar, não se achar nem
culpado nem responsável.

Isso quer dizer, simplesmente, que ainda existem, no interior da alma e da personalidade, zonas de sombras,
zonas que não foram olhadas, coisas que não estão purificadas.

Mas lembrem-se de que, sobre essas coisas, vocês não têm qualquer meio de agir por si mesmos,
porque, se vocês querem agir por si mesmos, vocês voltam a fechar-se, ainda mais, na

personalidade.
Todo o paradoxo, pode-se dizer, está aí.

É que, se vocês querem, vocês mesmos, fazer desaparecer, por sua consciência habitual, um mecanismo
como esse, vocês não podem.

O trabalho que deve ser feito, nesse nível, não é, absolutamente, um trabalho da personalidade e da alma.
É um trabalho no Abandono e, portanto, sobre os medos.

E esse trabalho não pode ser um trabalho, no sentido que vocês o entenderiam, ao nível psicológico, mental ou
emocional.

Isso passa por uma sublimação do que eu chamaria a fé, uma sublimação da confiança e da Consciência.
Não há outras possibilidades.

É necessário aceitar tudo perder para tudo encontrar.
As circunstâncias da vida, de sua vida humana, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, vão concorrer

para isso.

Questão: a frase: «Pai, que seja feito segundo tua Vontade e não a minha», pode servir-nos?

Sim, ela participa do mesmo princípio que: «por que me abandonastes?», na condição de que isso
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não seja simplesmente uma ladainha, mas, realmente, algo de vivido.
Ou seja, pronunciar uma frase como essa, se vocês a pronunciam na personalidade, não os fará avançar um

mínimo.
É um momento em que todas as frases devem desaparecer.

Apenas após ter pronunciado a frase: «Pai, por que me abandonastes» é que Cristo pôde viver o
Espírito.

E ressuscitar.

Questão: durante esses momentos difíceis, antes dessa frase final de transcendência, pode-se pedir
ajuda às Estrelas?

Irmã, isso foi dito, sim, é claro.
Mas, no momento final do Reencontro, você estará só.

Não haverá outro além de você, e você só.

O que vocês vivem, doravante, cada um, eu repito, ao seu modo, são esses preparativos.
Lembrem-se, também, de que enquanto vocês não estão no próprio Reencontro, vocês têm a possibilidade de

preencher-se de Alegria, por seus alinhamentos, pelo que vocês fazem.
Busquem o que é bom, afastem-se de tudo o que os arrastaria para o peso, para a tristeza, sem, no

entanto, fugir do que vocês têm a fazer.

Questão: o que entendia Maria, dizendo-nos que ela não abandonaria nenhum de seus filhos?

Isso significa que cada um reencontrará a Luz.
Mas Reencontrar a Luz não quer dizer Desposar a Luz.

Nesse sentido, é claro, nenhum ser humano será abandonado.
Mas o que podemos fazer (seja Maria ou o conjunto de minhas Irmãs) se um humano não quer a Luz?

São vocês que se abandonam sozinhos, nesse caso.
Porque muitos seres humanos (sobretudo, eu diria, nos mundos de busca espiritual) estão tão persuadidos de

conservar tudo o que faz sua consciência de hoje...

Que podemos nós fazer?
Eles a conservarão.

Mas eles não poderão tornar-se essa Luz.
Nesse sentido, sim, Maria não abandonará nenhum de seus filhos.

Mas ela não pode levar à força seus filhos.

E lembrem-se de que, no momento desse Reencontro, se vocês vivem esse Abandono total, vocês
reencontrarão, em definitivo, a Luz.

Nesse sentido, não pode haver qualquer filho, qualquer alma abandonada.
E, aliás, como poderia ser diferentemente?

Eu repito: é completamente diferente reivindicar a Luz; é, também, completamente diferente saber
que há a Luz; é, também, completamente diferente ver a Luz, e é, também, completamente diferente

viver a Luz.

Enquanto a personalidade ou a alma estão convencidas de que vão, uma ou outra, ou as duas juntas, apropriar-
se da Luz, tudo vai bem.

Mas, no momento em que é necessário, verdadeiramente, viver a Luz, ou seja, tudo abandonar do que
pertence a esse mundo, bem, há muitas deserções.

O que pode, ali, a Luz?
A partir do momento em que Ela é Graça e respeitará, sempre, a Liberdade.

Questão: a que correspondem os momentos em que não se sabe se se vive, se se sonha, se se vive
um sonho ou se sonha sua vida?

São os momentos em que você estão situados na posição de observador.
São os momentos que precedem o Reencontro.

Questão: a parada do coração é um marcador da passagem definitiva à Consciência Unitária?

Oh, há bem mais simples, meu Irmão: você está na Alegria, a cada minuto de sua vida?

Não se pode trapacear com a Consciência da Unidade e a vivência da Unidade.
Instalar-se na Unidade, de maneira definitiva, é ser regado, permanentemente, de Luz.

E, aí, não pode existir qualquer vazio, qualquer medo, qualquer sofrimento.
O Reencontro já ocorreu.



Os mecanismos do corpo são marcadores, como eu disse.
Mas você não pode confiar em si ao dizer-se: «eu vivi isso, portanto, sou Unitário».

Porque, quando você é Unitário, você o sabe, você não se põe mais questões.
Você é saciado na Fonte de Água Viva, permanentemente.

Não pode existir qualquer falta, qualquer medo, qualquer sofrimento, qualquer interrogação.

O reencontro marca a alma e o Espírito e o corpo, no ferro vermelho, no ferro do Amor.

Então, é claro, nos momentos de aproximação da Unidade, o Coração (e isso, aliás, foi dado por nossos
especialistas, os Anciões, que são muito mais focados na energia e no corpo ou no Yoga: eles falaram de

Passagem, eu creio, da respiração no Coração) não bate mais: ele respira, ou ele para.

Mas não é necessário tomar o marcador, para o objetivo.
Não é necessário tomar a experiência, para o resultado.

O resultado é a própria Consciência.

Apenas sua Consciência é que sabe se vocês está na Unidade.
Porque, naquele momento, não existe mais qualquer falta.

Nada mais da vida comum pode afetá-lo, ao mesmo tempo continuando essa vida comum.
Você é religado à Fonte de Água Viva e você é alimentado pela Fonte de Água Viva.

Não pode existir qualquer dúvida.

Questão: pode-se ter o coração que para longamente e retornar nesse outro estado de Consciência?

Sim, ele pode parar por três dias, como foi o caso para o Cristo.
As funções fisiológicas podem parar por três dias, inteiramente.

Vocês sabem muito bem que há seres Unificados que viveram esse Reencontro com o Cristo, em jovem idade
e que morreram e, portanto, o corpo continua intacto.

Enquanto o coração não bate.

Questão: o que é para nós?

Não há questão porque, quando você vive, realmente, a Unidade, qual importância?
Você se apercebe, então, que tudo o que foi vivido nesse mundo não existe.

Porque jamais existiu.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Irmãos e Irmãs, como cada uma de minhas Irmãs Estrelas (ou como cada um dos Anciões ou Arcanjos),
vamos viver alguns minutos de comunhão no Amor Um.

Eu lhes dou todo o meu Amor e eu lhes digo até breve.

Comunguemos, juntos, se efetivamente quiserem.

... Efusão Vibratória...

Até breve.
_______________________
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Em Unidade e em Verdade, meus Irmãos e minhas Irmãs, vivamos uma comunhão.
*

... Efusão Vibratória ...

***

Eu venho entre vocês, enquanto portadora da Vibração UNIDADE, completar e reformular, de algum modo, o
que eu já pude dizer-lhes com relação à Unidade de CRISTO.

Eu venho, mais especificamente, exprimir-lhes, através de minha Presença, através de palavras e através da
minha história, o que é e o que representa em vocês, o reencontro com o CRISTO-MIGUEL, o reencontro com

a Luz, o momento em que se realiza a Fusão.
Eu venho exprimir uma série de elementos que lhes permite, de qualquer forma, por antecipação, se vocês

ainda não vivenciaram, traçar o quadro deste Reencontro.
Este reencontro que foi anunciado desde muito tempo.

Então, por ter tido a oportunidade de vivê-lo muito jovem, eu me proponho colocar-lhes, em Vibração e em
palavras, este Reencontro e esta Fusão, porque ele está inscrito no futuro da Terra, em um futuro muito

próximo.
Ele está inscrito em um momento particular da Terra, no momento em que esta aceitará viver, na totalidade, sua

Libertação, que será junto com o momento em que os Véus, o último Véu, irá se rasgar totalmente para cada
ser humano.

***

Eu venho também para desdramatizar este instante, que foi anunciado de tantas maneiras que é preciso
recolocar no contexto dessas épocas passadas.

Bem antes de mim, vários profetas tiveram visões.
Mas lembrem-se de que essas visões inscreviam-se, mesmo neste ato profético, no que era possível, à

época, ver e também descrever com as palavras de então.
Portanto, é claro, as palavras tomaram, naqueles momentos, uma conotação assustadora, ao passo que este

Reencontro, esta Fusão, é um momento que não pode ser assustador, a partir do instante em que ele é
reconhecido e realmente vivenciado na Consciência.

Esse momento está em ressonância com uma série de mecanismos, tanto para cada um de vocês, como para
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a Terra, como para o Sol, e mesmo o conjunto do sistema solar e o conjunto de mecanismos da Luz Branca.
É um processo que não é isolado, é um processo que não é particular para uma pessoa, e nem para outra.

Simplesmente, pode existir uma defasagem no tempo para cada alma.
Mas haverá um momento em que esta Ressonância não poderá ser negada e, desta vez, pela totalidade da

Terra, de seus habitantes.

***

Então, eu venho falar-lhes deste Reencontro para, de algum modo, remover a poeira, eliminando os
mecanismos de medo, os mecanismos de apreensão, os mecanismos que podem, no mental e na

personalidade, criar, efetivamente, uma apreensão.
Mas, lembrem-se de que eu disse, se apreensão há, ela apenas pode ser antes, ou seja, agora, neste espaço
particular de travessia: ‘a noite escura da alma’, sentimento de não poder estar pronto ou quaisquer que sejam

as manifestações.
Mas o que eu vou dar-lhes, através da experiência deste Reencontro, tal como eu vivenciei, com minhas

palavras por mim, e tal como vocês o viverão, quaisquer que sejam as palavras que ali lhes colocarei.
Ele vai dar-lhes, e insuflar em vocês, uma esperança.

Esta esperança e esta confiança não é um ato de fé nem um ato de agressão, mas sim para fazê-los viver, de
alguma forma, (alguns por delegar, no momento, mas, entretanto, aproximando-se deste estado de Unidade) o

Reencontro e a Fusão com a totalidade da Luz Branca: o momento em que o Véu não mais existe.
Portanto, independentemente do que precedeu e do que precederá, para cada um de vocês, este Reencontro,

independentemente do momento em que vocês irão vivê-lo, é preciso que eu lhes descreva os efeitos.

***

A primeira coisa será viver um sentimento de Fogo, um Fogo devorando, um Fogo intenso, mas que não
queima, e, no entanto, é um Fogo.

Um Fogo que vai tomar e vai parecer como desenraizá-los (mas em um sentimento de encantamento) de sua
vida, de suas referências, de todas suas crenças, de todas suas ilusões e de tudo o que fez a vida em seu

sentido o mais nobre e o mais simples.
Este Fogo vai, realmente, dilatar seu corpo, dilatar seu Coração.

Vocês irão viver o sentimento, real e bem presente, de que não há mais lugar assaz grande neste corpo e
neste peito, para que o Coração possa viver e Vibrar.

***

Paralelamente a esse Fogo devorador, irá se instalar o que eu não posso melhor nomear do que uma doçura
infinita.

Uma doçura infinita que participa desse sentimento de encantamento, de êxtase, um pouco como o que
poderia descrever, por tê-lo vivido e por ter falado, minha Irmã MA ANANDA em sua vida encarnada.

***

São também momentos em que mais nada tem importância do que disso: este Fogo, esta doçura, esta
explosão que é, ao mesmo tempo, uma contração.

Um movimento que vai, então, nos dois sentidos, que vai arrebatá-los e que, ao mesmo tempo, cria esta noção
de ruptura.

Um Véu se rasga, o corpo pode rachar, as orelhas podem rachar, a cabeça pode rachar.
Há, realmente uma ruptura real que acontece.

Alguns iriam mesmo até dizer: “isso é um esquartejamento”, onde cada célula do corpo, cada parte do corpo
parece explodir, depois se dissolver neste Fogo, neste Amor e nesta doçura.

Tudo o que constituía, eu diria, a fachada da pessoa, tudo o que constituía suas referências, suas sensações
habituais, seu estado, não pode mais resistir, naquele momento.

O Fogo continua a progredir, toda barreira desaparece.
Vocês não são mais este corpo, vocês não são mais este pensamento, vocês não são mais esta consciência,

vocês não são ainda perfeitamente Ele, ou Ela, esta Luz Branca, este CRISTO-MIGUEL, mas vocês percebem,
claramente, que alguma coisa está prestes a acontecer, que fará com que, nunca mais, nada poderá ser como

antes.
Todos os Véus rasgam-se, todos os confinamentos estraçalham-se, mas vocês vivem, realmente, naquele



momento, uma experiência que é denominada mística, transcendental: o Samadhi, como diriam os Anciãos.
Mas é um mecanismo onde mais nenhum limite do que quer que seja parece existir e não existe realmente

mais.
Vocês estão como antes, às vezes nesta expansão, nesta retração.

Vocês não ousam mais nada emitir de ordinário porque, efetivamente, esta doçura, este Fogo, este Amor,
colocam-nos em um sentimento de alguma coisa iminente e urgente.

Esta iminência e esta urgência não são da ordem do ordinário.
Ela corresponde, efetivamente, a uma situação de urgência, como para aqueles de vocês que teriam

vivenciado, em uma situação de urgência, por vezes, acidentes ou acontecimentos parecendo encaminhá-los
para sua morte.

É o mesmo processo, salvo que aí, vocês vivem pertinentemente que isso não é a morte, mas a Vida que se
revela.

É a Vibração, a nada parecido e que, no entanto, lhes é tão familiar e, no entanto, tão desconhecido.

***

Retenham este paradoxo, esta espécie de ‘contradição’ entre o Desconhecido e que, entretanto, lhes é familiar.
A consciência é apreendida, ela é siderada.

Há um encantamento, há um Fogo, um Amor, manifestações extremas ao nível do corpo e que, no entanto,
lhes parece, naquele momento, como muito distantes do que vocês vivem.

 O conjunto da sua vida pode parecer-lhes, naquele momento, como um filme que passaria a toda velocidade,
onde toda sua vida e mesmo, às vezes, todo o conjunto de suas vidas, nesta Matriz, pudesse aparecer-lhes e

se revelar no espaço de um bilionésimo de segundo.
Neste bilionésimo de segundo, a Presença instala-se então cada vez mais, preparando sua Fusão.

A Alegria, se isso é exprimível em quantidade, parece aumentar até o infinito, até tocar o Céu, até tocar o Sol.
E, aliás, um sentimento de vazio e de pleno, ao mesmo tempo, está presente.

Vocês têm, às vezes, medo de se perder e, ao mesmo tempo, vocês se perdem com uma delícia, com uma
Alegria que não pode existir sobre esta Terra.

***

Às vezes (esse não foi o meu caso), vozes, naquele momento, podem fazer-se ouvir.
Frases importantes, pronunciadas por uma voz de uma doçura que não existe, tampouco, sobre esta Terra.

Esta voz é cheia de autoridade, cheia de doçura.
Ela seria a síntese de todas as vozes da Terra que vocês puderam ouvir.

Neste Amor indizível que toma vocês, vocês sentem que apenas são mais Um com esta voz, com esta
Presença, com esta Luz.

Vocês são apenas mais Um e, no entanto, vocês estão por toda parte às vezes.
O sentimento de ser despedaçado torna-se um sentimento de rebentamento e de destruição total.

Como se vocês se tornassem bilhões de pequenos pontos de Luz, que crepitam e que se agitam em todos os
sentidos da Consciência e do corpo.

O corpo abre-se, ainda mais, acentuando então o dilaceramento, a crepitação.
Um Fogo, que já estava presente, parece reforçar-se e parece querer ir diretamente ao seu peito, vindo

estourar tudo o que se situa no interior.
A um dado momento, vocês não podem mais distinguir, ou separar de algum modo, o que fala, a Luz Branca e

vocês mesmos.
Vocês não sabem mais se vocês são vocês, se vocês são a Luz.

Vocês não sabem mais se vocês estão no Sol ou se vocês estão na Terra.
E tudo isso pouco lhes importa, porque sozinhos, esta doçura e este Fogo são sua natureza, sua Essência.

***

Então, naquele momento, existe apenas uma ideia (não é um pensamento, não é algo que seja refletido, é
alguma coisa que nasce, assim, na Consciência), uma necessidade incontrolável, que é de uma tal evidência,
que nada pode vir contrariar esta ideia, nem mesmo pesá-la, nem mesmo avaliá-la, nem mesmo rejeitá-la: é

fusionar totalmente com o que está em andamento.
O Coração continua a aumentar, o Fogo continua a dissolver tudo o que não é esta Presença, esta voz

eventualmente, esta Luz, este Fogo e esta doçura.



Naquele momento, a ideia que prevalece, como eu disse, é fusionar totalmente.
Vocês têm apenas necessidade de uma coisa, nesta ideia, é de não mais existir em parte alguma, em outros

lugares, senão se tornar esta Presença, esta Consciência que é a sua.

***

Pouco a pouco vocês tomam, aliás, totalmente consciência de que além da própria ideia, não pode ser de outro
modo, isso que vocês reencontram é para vocês, por direito, porque isso é Vocês.

Mais nenhuma questão pode emergir porque não existe qualquer questão, nem, por sinal, qualquer
necessidade de resposta alguma.

Há apenas o que nossos amigos orientais chamaram desta Consciência nua, desta Alegria indizível, desta
Felicidade.

Nada mais existe, além disso.
Eles dizem: Sat Chit Ananda.

Mesmo se vocês percebem outras coisas incomuns, elas não lhes interessam.
Vocês apenas aspiram uma coisa: fundir-se, de maneira infinita, nisso.

A Alegria é uma palavra muito tênue.
O Fogo, também, é uma noção muito tênue e, no entanto, é um Fogo.

Mas este Fogo consumidor, e que, no entanto, não queima, é um Fogo que vivifica e que aumenta sozinho, que
vem consumir, literalmente, tudo o que não é Ele, e vocês dizem: “sim”.

***

Então, para muitos de vocês que prepararam este momento, não pode existir recusa.
E, aliás, muitos de nossos Irmãos e de nossas Irmãs encarnados, que, até agora, rejeitam, mesmo, qualquer

noção do Espírito, irão sucumbir no Espírito mais facilmente, por sinal, do que alguns que o buscam.
Nesta Fusão com CRISTO-MIGUEL, a dissolução total está em operação, aquela do ego.
Vocês não podem mais de qualquer maneira ser o que vocês foram cinco minutos atrás.

Vocês não se reconhecem mais no que vocês foram, mas vocês se reconhecem no que vocês vivem, naquele
momento.

A Alegria aumenta.
Esta Alegria confina em uma dor requintada.

Esta dor não é um sofrimento, ela é uma Libertação.
Ela é algo que vocês reconhecem de toda eternidade.

***

Naquele momento, vocês tomam consciência de que vocês são isso e não o que vocês puderam aderir até
agora.

Vocês vivem esta transformação final com uma acuidade que não pode existir para a consciência da vida sobre
a Terra.

E, entretanto, este Desconhecido é-lhes, naquele momento, conhecido.
O Fogo, o Amor, a Alegria, a dor, mesclam-se em algo que não pode ser expresso com palavra alguma.

A Fusão mística realiza-se então.
Vocês são transpassados.

Após terem sido enlevados, efetivamente, vocês são transpassados.
Então, se vocês estão ainda interessados, um pouco que seja, no que lhes transpassa, vocês poderão

perceber seu Anjo Guardião, o Arcanjo MIGUEL, ou o Senhor METATRON em pessoa, que trabalham em
vocês ou então o que é chamado de Hierarquias Angélicas (os Serafins, os Querubim) que estão trabalhando

ao redor de vocês.

***

Isso é um casamento, um casamento como nenhum outro, sobre esta Terra.
É um casamento que dura eternamente.

Este não é um casamento que passa por suas fases.



É um casamento com vocês mesmo.
Porque vocês sabem, naquele momento, para vivê-lo, que não pode existir a menor distância, a menor

separação, com sua Essência que é esta Luz, este Amor, este Fogo.
Vocês o vivem na carne.

A alma desvia-se completamente de tudo o que era sua vida.
Ela se arremessa nas chamas do Amor.

Naquele momento, o corpo não existe mais.
O que vocês eram, não existe mais.

O que vocês eram, alguns minutos atrás, e cada minuto seguinte, não existe mais.
Vocês não estão mais submetidos a qualquer tempo.

Vocês não estão mais submetidos a qualquer densidade.
Vocês não estão mais submetidos a qualquer limite e vocês o vivem.

E vocês sabem, vivendo-o, que isso não é alguma coisa que saiu da sua cabeça, que isso não é uma
suposição e que é realmente a própria Essência do que é a Vida, a própria Essência do que vocês são e do

que são todas as formas de vida.

***

Um sentimento de leveza, extrema, aparece.
A agitação e a calma desenrolam-se ao mesmo tempo.

Vocês são às vezes esses bilhões de partículas iluminadas, fragmentadas e vocês são, ao mesmo tempo, a
Totalidade, reunida em uma única Luz Branca que dissolve absolutamente tudo o que não é Ela, tudo o que não

é Ele.

***

A Alegria, se tanto é que isso seja possível, aumenta ainda até se tornar intolerável.
E, entretanto, ela continua a aumentar.

A cada instante, que segue o anterior, vocês creem que isso não pode ir mais longe e, no entanto, a cada
instante seguinte, isso vai ainda mais longe, ainda mais intensamente.

O encantamento, o êxtase: vocês não são mais que isso.
O retalhamento da Ilusão é consumido.

Vocês têm o conhecimento direto, naquele momento, sem se colocar a menor questão do que é Verdadeiro,
do que é autêntico.

Vocês se tornam imensos, na Consciência.
E vocês se tornam tão pequenos, tão pequenos, a um ponto que não existe quase mais, sobre esta Terra.
E mais vocês aumentam e mais vocês se afastam do que vocês acreditavam, até o instante anterior, ser.

Vocês são apenas um Coração que Vibra, uma Luz que palpita, um Amor que se torna cada vez mais
abrasador e cada vez mais doce.

Nada, no corpo de carne, pode existir que não seja da mesma ordem.
Nenhuma experiência pode (em um momento ou outro, do que vocês vivem) lembrá-los de alguma coisa que

vocês tenham vivido.
Vocês desaparecem totalmente e, no entanto, vocês estão vivendo mais do que nunca.

Vocês são o conjunto dos Universos, vocês são o conjunto das Criações, vocês são o conjunto das Criaturas.
Tudo isso se desenrola em algo que parece não ter mais espaço, nem tempo e que, contudo, envolve todos os

tempos e todos os espaços.
Eis seu futuro.

***

Além das palavras que eu pronunciei, eu coloquei a Vibração a mais justa.
Porque o que vocês têm a viver, neste corpo e nesta carne, o que a vida e a Luz lhes propõem, guardem, em

alguma parte, a lembrança das minhas palavras e da Vibração que eu lhes forneci esta noite.
Saibam também, e esse é o paradoxo, que se vocês não buscam isso, e bem, é muito exatamente o que

vocês irão viver.

***



Se nós tivermos tempo, antes que eu comungue com vocês, ainda, durante o alinhamento, e se há em vocês
perguntas em relação ao que eu acabo de dizer, eu os escuto com Alegria.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu espero ter conseguido, além das palavras, ter levantado um novo canto do
véu.

Eu carrego o nome UNIDADE que está em ressonância, como vocês sabem, ao nível do desdobramento da
Luz, com o Espírito, com o que os nossos amigos orientais chamam de Âtman.

Lembrem-se, também, de que esta Fusão e este Reencontro não é outro senão o Reencontro com vocês
mesmo, em outro nível, aquele que é Verdadeiro.

Eu volto muito rápido, em vocês, com todo o Amor e o Fogo do CRISTO.
Até logo mais.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, todo o meu Amor acompanhe-os.

Eu venho, como Estrela Unidade, tentar precisar duas noções que se juntam: o Coração Místico e a Sabedoria.

Empregarei, ainda uma vez, as palavras oriundas de minha própria experiência, em minha encarnação.
Vejam, através dessas palavras, apenas um apoio de Luz e de Vibração.
E eu esclareço, de imediato, que a palavra CRISTO que vou empregar, vocês podem substituir por Luz Branca,
por KI-RIS-TI, por Felicidade, por Alegria, por BUDA, por KRISHNA, pouco importa.
O mais importante é o que vai realizar, na consciência, o Reencontro daqu’Ele que vem bater à Porta
(chamem de Estrela, se quiserem).

Vou falar desse Reencontro que ultrapassa, é claro, o simples âmbito de um estado Vibratório, o simples
âmbito, mesmo, de sua própria Unidade vivida na carne e na consciência.

O Coração Místico, a Sabedoria é o instante específico, na encarnação, no qual vai viver-se essa vivência:
aquele do Reencontro.
Então, é claro, pode-se, também, chamar esse Reencontro de Reencontro com Si mesmo, um Reencontro
com a Eternidade.

Quaisquer que sejam as denominações ou os nomes dados, a experiência é sempre a mesma, porque ela vai
permitir tocar o Coração Místico e viver a Sabedoria.
Não a Sabedoria tal como pode ser concebida pela personalidade, mas, efetivamente, essa Sabedoria do
Coração Místico: aquela do esposo ou da esposa, aquela do Reencontro com a Alegria e com o que não é
desse mundo, mas que é ligado à Fonte, à Eternidade, à inefável felicidade de viver, tanto aqui como em outros
lugares, nesse mundo em que vocês estão, como lá onde nós estamos.
Esse estado de Luz específica no qual nada mais pode ser desconhecido, nada mais pode ser
desejado.
Um Estado que se basta a si mesmo e que se apresenta um dia.
É isso, o Coração Místico e a Sabedoria.

É o momento em que vocês se fundem nessa Luz.
É o momento em que nada mais existe do que vocês acreditavam cinco minutos antes.
É quando tudo vai desaparecer, quando nada mais existe que não esse Reencontro que vem, com suas
palavras, pedir-lhes (e esse pedido, nenhum Espírito, nenhuma alma pode recusar), simplesmente, traduzido
em palavras extremamente simples: «você quer ser o que eu sou?», que se acompanha de um indizível Amor,
que não corresponde a absolutamente nada do que pôde ser vivido anteriormente, com esse Reencontro.

O Coração Místico é, então, essa Luz que vai inflamar-se, tal um Fogo, que virá pôr fim, de maneira
absolutamente definitiva, a qualquer possibilidade de ser separado, de estar no escuro, de ser
privado do que quer que seja.

Esse instante no qual a consciência encontra-se a ela mesma é um alívio.
É, também, algo que vem suprimir qualquer sede porque, naquele momento, vocês bebem a Água de
Vida, a Água Eterna, que é um Fogo devorador.
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Um Fogo de Amor que se inscreve e imprime-se em Letras de Fogo, em cada parcela desse corpo,
como em outros corpos.

Viver o Coração Místico e a Sabedoria faz com que haja, de maneira Eterna, um Antes e um Durante, que faz
com que todos os Depois não possam ser confundidos com esses Antes.
Naquele momento instala-se não a certeza, não a convicção, mas, efetivamente, um Estado.
Esse Estado parece fazer morrer, permanentemente, algo.
Ele é, permanentemente, renovado.
Ele é, permanentemente, ressuscitado e regenerado.

Então, as palavras que se pode portar – como a Alegria, o Êxtase – são, efetivamente, insípidas em relação ao
que se joga Durante e Depois.
A alma, o Espírito, o corpo, se está presente, são marcados para sempre, por essa amplitude de Amor, de
Alegria e de Felicidade.
A alma, o corpo, o Espírito fundem-se, então, nessa pulsação que não para jamais, no que se regenera,
permanentemente, e que vem de toda parte, tanto daqui como de outros lugares.

Tudo é Fonte, naquele momento.
Tudo é Luz.
Nada pode existir além dessa Luz.
Nada pode existir além desse Amor, desse Fogo e dessa Água.
Vocês se tornaram tudo isso e bem mais do que isso.
Então, vocês são conduzidos para além de qualquer possibilidade de identificar-se ao que quer que seja,
porque vocês são Tudo, ao mesmo tempo.
Vocês são o Filho que os olha.
Vocês são aquele que se apaga de sua vida, de sua carne.
Vocês são o Sol.
Vocês são o Cristo.
E tudo está em Comunhão.
Tudo está em comunicação.
O cérebro não existe mais.
Tudo é substituído por esse Coração que é uma Fonte de Água Viva, que não para jamais e que
expande tudo o que é Vocês, ou seja, o conjunto do que é visto, percebido, sentido e que os inscreve
na Eternidade.
Tudo o que era pesado e denso, no Coração Místico, não é mais.
Todo desejo, qualquer que seja, não pode mais manifestar-se, porque vocês têm, naquele momento, a vivência
inteira e total de que vocês são esse Coração, essa Luz.
Vocês são, ao mesmo tempo, a majestade e a insignificância.
Vocês são, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto.
Bem menos e bem mais do que isso.

O Êxtase é uma frágil palavra para descrever o que se instala e que não parará nunca mais.
Quando vocês vivem o Coração Místico, toda sua consciência gira em todas as direções do Universo para
tomar, no mesmo Coração Místico, a totalidade da Criação.
O que é vivido é raramente passível de transcrição em palavras e mesmo é raramente passível de transcrição,
do lado em que estamos, porque isso é uma tal evidência que a Vida pode apenas ser isso e, ao mesmo
tempo, Tudo isso.
O Coração Místico é um abrasamento, um abrasamento perpétuo, no Canto do Amor e no Fogo do
Amor.

Vocês não podem mais falar de Sofrimento, porque o Sofrimento nada mais quer dizer e o que é vivido no
Coração Místico e na Sabedoria pode ser chamado o mais delicioso dos Sofrimentos, porque isso é absoluto
e inunda a consciência.
Vocês estão, ao mesmo tempo, reunidos e, ao mesmo tempo, fragmentados em todas as partes.

Esse Estado inscreve-se numa Eternidade em que qualquer referência a qualquer tempo, em que qualquer
referência a qualquer fato, onde quer que esteja, não tem mais sentido, porque o único sentido que é vivido é
aquele dessa Plenitude e dessa Sabedoria.
Tudo é satisfeito porque, aliás, nada existe a saciar.
Tudo é completo.
Nada há a completar.
A perfeição faz parte do Coração Místico e dessa Sabedoria.
Esse Reencontro não pode mais, jamais, desaparecer.
Ele se inscreve, eu repito, na Eternidade da Consciência.

Então, muitos seres humanos, hoje, pressentem – aceitando ou não – que um evento diferente vai desenrolar-
se.
Esse evento fará de vocês o que vocês criam.
Mas o Reencontro será, de algum modo, visível, ao mesmo tempo, ao sentido, ao Coração e à razão.
Esse Reencontro vem apagar tudo o que não é essa Plenitude.

Então, como Ele havia dito: «tenham sua casa limpa», é viver, em confiança, as primícias do
Reencontro.
É preparar-se ao Coração Místico e à Sabedoria, desempoeirando, deixando o lugar Livre, para aceder a isso.



Os testemunhos e os marcadores da chegada do Coração Místico e da Sabedoria já estão presentes em
vocês, porque, em definitivo, é apenas uma revelação.
Essa coisa jamais esteve ausente; ela, simplesmente, foi esquecida.
Ela não vem, mesmo se é ilustrada nos Céus (aliás, de seu próprio Coração).
O que há para viver, esse Coração Místico e essa Sabedoria já está, é claro, de toda a Eternidade, inscrito na
Consciência e vive-se nessa carne, porque essa carne leva essa marca, em cada célula.

O Coração Místico é ouvir e escutar a Eternidade do Amor e da Luz.
É abrir-se como uma flor.
É tornar-se essa flor desabrochada que já estava na promessa nas raízes.
O Coração Místico e a Sabedoria são o esquecimento, também, de tudo o que não é tudo isso.
O Coração Místico e a Sabedoria são a Liberdade.
Essa Liberdade e essa Sabedoria são totais.
Elas são, eu diria, elas mesmas, porque é sua Essência, porque é a Essência da Vida, é a Essência das
criações, tanto das criaturas como dos criadores.

O apelo, porque é um, ninguém poderá ignorar, e cada alma deve vivê-lo, a fim de viver, realmente, a existência
desse princípio que sustenta toda a Vida.
O Coração Místico sustenta, efetivamente, toda a Vida, porque nenhuma vida poderia aparecer, onde quer que
fosse, sem esse Coração Místico.

Então, os Quatro Pilares de que se faz referência são, também, um quadro: o quadro do infinito que não tem
mais qualquer quadro.
Mas são, também, Pilares, ou seja, pontos de apoio, inscritos em seu Templo, que é esse corpo, para permitir-
lhes viver o Coração Místico e a Sabedoria (ndr: ver rubrica «protocolos a praticar» de nosso
site http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-corac...).

Nisso, nesse Reencontro, há apenas que acolher, há apenas que tornar-se Sábio e deixar esse Coração, que é
o Seu, abrasá-los, fazer o Silêncio de tudo o que seja possível pôr no Silêncio e viver, simplesmente, o que é
dado a viver e proposto a cada uma e a cada um, a fim de que ninguém possa ignorar o que é esse Coração
Místico.

É claro, existe, para muitos de seus Irmãos e de suas Irmãs, uma distância.
Mas, mesmo através dessa distância com o Coração Místico haverá, aí também, uma reconexão, porque essa
reconexão é o retorno da vida em sua Essência e em sua Totalidade.

A reminiscência do Coração Místico e da Sabedoria permitirá, então, a toda Consciência, não mais, jamais,
ignorar e não mais, jamais, ver-se pôr um véu de esquecimento a essa Verdade.

Lembrem-se de que esse momento específico do Reencontro apenas pode acontecer em vocês, no centro de
vocês, e não depende, absolutamente, de nada mais do que seu Coração.
Basta-lhes, então, colocar-se no Coração, entre os Quatro Pilares e viver, simplesmente, com
Humildade, esse Reencontro.

Inúmeras Consciências Unificadas (vindas de diversos Universos, de diversos Mundos) acompanham-nos e
acompanhá-los-ão, cada vez mais, pelo canal de MARIA que está aberto, por suas próprias Coroas e,
sobretudo, em sua própria Consciência.

O Coração Místico e a Sabedoria são uma constante, porque são a própria constante do Reencontro.
Algumas almas viveram-nos, como eu, em minha vida, há extremamente longo tempo agora, em termos
humanos.
Mas, em termos desse Coração Místico, não era nem ontem nem anteontem, mas é sempre Agora.

Lembrem-se, também, de que, para além dos Quatro Pilares, a única distância que pode existir é
oriunda apenas de algumas ilusões presentes, aí também, na periferia desse Coração Místico.

É claro, como eu disse, vocês serão cada vez mais acompanhados.
Nós os acompanhamos, porque é uma festa.
Não são vocês que vão viver unicamente isso, é o conjunto da Criação e o conjunto de Dimensões.
Nós não estamos aí para viver isso em seu lugar, porque nós já vivemos isso.
Nós estamos aí, simplesmente, para assistir ao renascimento desse Coração Místico e dessa Sabedoria,
porque esse renascimento é, também, para nós, um renascimento, porque esse Coração Místico e essa
Sabedoria renascem, de modo perpétuo.
É uma Fonte que nunca seca.

Então, no que vocês são, ainda, sobre esta Terra, lembrem-se, simplesmente, dos Quatro Pilares;
lembrem-se, simplesmente, de que o Coração Místico e a Sabedoria nada mais são do que vocês
mesmos.

Então, o Reencontro será preparado do melhor dos modos.

Aí está o que o conjunto das Estrelas pediu-me para emitir-lhes como Vibrações e como palavras, mas
apreendam, para além das palavras.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-autresdi


Vão à Essência e ao Essencial.

Irmãos e Irmãs, o Coração Místico e a Sabedoria, que é o seu e que é o meu, e que é Tudo, será,
também, seu Reencontro e seu Estado.

O canal de Maria, o Alinhamento, alguns momentos de suas noites e de seus dias são preparações
intensas para o Reencontro.

Tomem por hábito portar, o mais frequentemente possível, sua Consciência sobre esse Coração Místico e
essa Sabedoria.
Em outros termos, preparem-se para o Amor e para a Luz sem fim e sem freio.

Eu sou GEMMA, no Amor do Um e no Coração Místico, na Sabedoria, com vocês, no Amor.

Até já.
_______________________

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1200

15 de setembro de 2011
(Publicado em 16 de setembro de 2011)

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

Versão para o português: Célia G.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/09/gemma-galgani-15-de-setem...

Postado por Célia G.

***

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

http://portaldosanjos.ning.com

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

HUMILDADE, SIMPLICIDADE, INFÂNCIA, TRANSPARÊNCIA.

*Os 4 Pilares do Coração*
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-corac...

De 11 a 16 de setembro de 2011, diferentes intervenientes comunicaram informações sobre os 4 Pilares do
Coração: HUMILDADE, SIMPLICIDADE, INFÂNCIA,TRANSPARÊNCIA.

Vocês encontrarão os textos na coluna “mensagens a ler” do site francês, em particular:

APRESENTAÇÃO GERAL DOS 4 PILARES DO CORAÇÃO: ANAEL (12 de setembro)

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/09/gemma-galgani-15-de-setembro-de-2011.html
http://voiemystique.free.fr/coeur_jesus_1.gif
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-de-s...

INFÂNCIA: ANNA (13 de setembro)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/anna-mae-biologica-de...

TRANSPARÊNCIA: UM AMIGO (14 de setembro)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setemb...

HUMILDADE: IRMÃO K (15 de setembro)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-15-de-setembr...

SIMPLICIDADE: SRI AUROBINDO (16 de setembro)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-16-de-s...

Os elementos foram desenvolvidos, desde agosto de 2010, sobre as Consciências Elementares (Água, Terra,
Fogo, Ar), inscritos nos Triângulos da Coroa Radiante da cabeça. Vocês encontrarão as explicações
detalhadas dos pontos da cabeça no protocolo “as 12 Estrelas de Maria”, divulgados então na mesma
coluna “Protocolos”.
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

Os Protocolos que foram comunicados, hoje, abaixo mencionados, têm por objetivo facilitar o
desenvolvimento dessas Consciências Elementares, da Coroa da cabeça, nos 4 Pilares do Coração.

Dois tipos de práticas são possíveis, segundo sua preferência:

1ª POSSIBILIDADE:
Colocar, delicadamente, durante dez minutos, os dedos polegar, indicador e médio de uma mão, ao
mesmo tempo, sobre cada ponto de Estrela de um Triângulo Elementar (descritos no mesmo protocolo
“as 12 Estrelas de Maria”).
E, simultaneamente, colocar o indicador da outra mão, sobre um ponto de uma Porta torácica.
Esta prática pode também ser realizada a dois: uma pessoa colocando seus dedos sobre a cabeça e o
tórax de uma segunda pessoa (isso pode, por exemplo, facilitar a prática, com os dedos, do elemento
Terra).

2ª POSSIBILIDADE:
Permanecer sentado, durante cerca de 1 hora, no centro de um triângulo de 3 cristais colocados no
solo (correspondendo às Estrelas da cabeça do Triângulo elementar praticado) e portando um cristal sobre
o corpo correspondente a um dos Pilares do Coração.
Qualquer que seja a prática escolhida (com os dedos ou com os cristais) convém realizá-la para cada
elemento (Ar, Terra, Água, Fogo e Éter).
A ordem da prática dos elementos não tem importância.
Não é necessário observar um período de tempo para a integração entre a prática (dedos ou cristais) de cada
elemento que podem então ser concatenadas.
A prática na totalidade desses elementos pode ser repetida a fim de melhor se integrar.
Como toda prática, as indicações são dadas como pontos de referência, mas, o encaminhamento de cada uma
sendo específico, convém seguir sua própria percepção, seja sobre a ordem das sequências, sua duração,
sua modalidade, sua repetição ...
Os esquemas abaixo mencionados indicam as posições, os cristais, por elemento.

ELEMENTO FOGO
Pontos da cabeça: ATRAÇÃO (BEM) - REPULSÃO (MAL) - AL
Porta torácica: OD (da ponta do esterno) ou Pilar da INFÂNCIA

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-de-setembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/anna-mae-biologica-de-maria-estrela-de-maria-13-de-setembro-de-20
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-16-de-setembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-15-de-setembro-de-2011-autresdimensions-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setembro-de-2011-autresdimensions
http://api.ning.com/files/Pb53lv--DpNMTETcovwxlC1NV49iJx*N3FzitYzgtRe0JCHojqMKjsKgAq17fLD4leP1bmlruRlh-HZv0AzgPgXmUIfh9jsC/bibli_276300.JPG


ELEMENTO TERRA
Pontos da cabeça: OD - VISIÃO- KI RIS TI
Porta torácica: KI RIS TI (entre as omoplatas, na altura da D5) ou Pilar da TRANSPARÊNCIA

ELEMENTO AR
Pontos da cabeça: CLAREZA - IM/HIC - UNIDADE
Porta torácica: UNIDADE (chakra de enraizamento do Espírito: 1 largura de mão acima do seio esquerdo) ou
Pilar da HUMILDADE

ELEMENTO ÁGUA
Pontos da cabeça: IS/NUNC - PRECISÃO- PROFUNDEZ
Porta torácica: AL (chakra de enraizamento da alma: 1 largura de mão acima do seio direito) ou Pilar da
SIMPLICIDADE

ELEMENTO ÉTER
Ponto da cabeça: ER (7º chakra)
Porta torácica: ER (9º corpo ou saliência do esterno)
Excepcionalmente, pratica-se deitado(a).

***
Protocolo publicado no site francês Autres Dimensions em 19 de setembro de 2011:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1206

***
Tradução para o português: Zulma Peixinho
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110924_-_GEMMA_...

~ A VIBRAÇÃO DA HUMILDADE ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs na encarnação, eu os saúdo.

E vivamos, primeiramente, um espaço de Comunhão, antes que neste dia eu tente prosseguir com vocês, um
pouco mais, sobre a Vibração da Unidade e da Humildade, sobre este Pilar e esta Porta, e a Estrela que eu

trago, que os leva a viver CRISTO, a Luz Branca, A FONTE, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar a
esta Luz, para viver isso.

Comunguemos inicialmente.

... Efusão Vibratória ...

***

Irmãos e Irmãs, eu venho continuar as minhas intervenções anteriores referentes à Humildade e eu gostaria,
hoje, sobretudo, de dar-lhes os elementos que, mesmo pela sua compreensão, ou pelo seu Coração, é claro,
serão capazes de colocá-los, diretamente, sob a ação Vibratória da Humildade, que os conduz a CRISTO e à

Unidade.
Então, a Humildade, neste período tão particular que se abre agora dentro de poucos dias, deve levá-los a

posicionar-se nesta Humildade.
Dessa maneira, eu vou tentar ver com vocês quais são os elementos, não tanto na definição da Humildade,

mas, bem mais, aplicados a este período que se abre diante de vocês, e para nós que viemos ao seu
Encontro.

Como lhes foi dito, o Canal de Comunhão com MARIA está agora totalmente ativado.
Muitos de vocês percebem as manifestações, outros ainda não, mas isso vai chegar muito rápido, agora.

Então, a Humildade, neste período particular, é, antes de tudo, reconhecer que o que vem a vocês é totalmente
Desconhecido, independentemente dos esforços do mental, ou mesmo da intuição, para captar o que pode

chegar e o que pode sê-lo.
Porque, como lhes foi dito, e como Ele lhes disse, Ele virá como um ladrão na noite, a fim de fazê-los viver a

Passagem da Porta Estreita.
Deste modo, vocês não têm que conhecer as modalidades, porque conhecê-las não é vivê-las.

GEMMA GALGANI - 24 de setembro de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110924_-_GEMMA_GALGANI.mp3
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E o que está vindo é para viver.
E, para vivê-lo, é preciso, evidentemente, antes de qualquer coisa, ter a Humildade de reconhecer que vocês

nada conhecem do que está chegando.
Pois, se vocês o conhecessem na totalidade, vocês não estariam mais aí onde vocês estão, mas nas Moradas

da Eternidade.

***

Então, é preciso ter a Humildade de reconhecer que nada do que vem pode ser analisado, compreendido ou
referenciado no que vocês tiveram como experiência de vida.

Independentemente do que vocês vivenciaram, o que é para viver estritamente nada tem a ver com isso,
porque o processo, mesmo se ele foi denominado, efetivamente, Acordar ou Despertar (ou

Consciência Turiya, como foi dito por vários Anciãos), leva-os, hoje, a vivenciar um mecanismo extremamente
preciso.

E esse mecanismo, para transcorrer sem obstrução, deve passar pela frequência da Humildade.
E a Humildade é, às vezes, tornar-se de novo inteiramente humano, tornar-se de novo inteiramente homem ou

mulher, Presente nesta vida, totalmente Lúcido de si mesmo, totalmente Lúcido de qualquer forma de
confinamento.

É, às vezes, estar Lúcido do confinamento e estar presente, totalmente, neste confinamento: ou seja, neste
corpo, nesta vida, mas, ao mesmo tempo, aceitar que a um dado momento, vocês não irão mais ser este

corpo, vocês não irão mais ser esta vida, vocês não irão mais ser o que vocês conhecem.
Mas que vocês irão penetrar em aspectos inéditos e Desconhecidos de vocês próprios (para a maioria) e que
é em meio a este Desconhecido que se encontra a Felicidade, a Beatitude, aí onde se encontra a Água que

nutre e que rega, e que mata todas as sedes.

***

A Humildade é aceitar o Desconhecido.
A Humildade, além da simples confiança na Luz, é ousar, porque é um ato de coragem, Abandonar-se à Luz e

Renunciar, em um instante, a tudo o que fazia as certezas Interiores da vida, até agora.
O que não quer dizer que esta vida continua, mas simplesmente que, no momento dessa Passagem, deve

realizar-se a Humildade mais total, a confiança mais absoluta na Luz, e a Renúncia mais sincera, a qualquer véu
e a qualquer Ilusão.

Esse princípio de aceitação ou de Abandono é, evidentemente, nesses momentos particulares, um dos
elementos chave e motores do que é para viver.

Os outros, vocês o conhecem: são o Pilar da Simplicidade, o Pilar da Transparência e o Pilar da Infância.

***

A Humildade está em ressonância com a Vibração da Unidade, pois a Unidade é também aceitar ser muito
pequeno, aqui embaixo sobre esta Terra, nada mais ser para poder ser Tudo.

Enquanto vocês pensarem ser alguma coisa sobre esta Terra, enquanto vocês não encontrarem o núcleo da
Eternidade, vocês reivindicam, é claro, uma existência sobre este mundo.

Viver a Humildade é aceitar o princípio de ser apenas pó e de retornar ao pó, sobre este mundo.
E para que o Espírito nasça, é preciso que o pó desapareça.

E para que o Espírito dê a luz, é preciso que tudo seja apagado, que tudo seja pequeno, cada vez menor.
A Humildade é simplesmente isso.

É, antes de tudo, em relação a si mesmo, reconhecer a evidência: a evidência do efêmero, a evidência de
todas as ilusões que conduzem a vida e que, no entanto, permitiram reconhecer a vida em meio à vida

falsificada.

***

A Humildade é reconhecer que, frente à Luz, a inteligência humana é bem limitada, e que ela não pode assumir
nenhuma das características do que não é deste mundo, e que, contudo, estão chegando a este mundo.
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***

Ser Humilde, enfim, é participar do estabelecimento do silêncio mental, do estabelecimento de uma Vacuidade
Interior, onde pode se instalar a Luz e preenchê-los, totalmente, a fim de torná-los Transparente.

Pois, tornar-se Transparente, é também um ato de Humildade.
E o ato de Humildade é reconhecer e aceitar fazer-se o menor possível, aqui, aí onde vocês estão.

Um pouco como os vasos comunicantes, onde um lado não pode estar no alto, se o outro estiver em cima.
Há, efetivamente, esse princípio que se aplica, e que vai aplicar-se durante o Retorno da Luz.

Aceitar tornar-se Transparente é aceitar se tornar como a Luz, e Ser a Luz.
E Ser a Luz não pode se obstruir de qualquer aspereza da personalidade, de qualquer Sombra que viria

manifestar um medo ou o medo de alguma coisa.
A Luz vem então colocá-los, de algum modo, em um desafio.

No desafio de ser como ela, por que é a sua natureza e a sua Essência.
No desafio de se deixar abraçar, integralmente, pelo Amor Vibral da Luz e de aceitar, frente a ela, que ela se

torne vocês, para ser o menor possível neste mundo.

***

A Unidade é também uma Humildade.
Os dois termos (mesmo se a origem não for a mesma) vão ao mesmo sentido, sobre o plano Vibratório e

sobre o plano da Consciência, pois a Unidade é um estado de Humildade.
A Unidade é um estado onde não pode existir qualquer reivindicação em relação a si mesmo.

Onde a vida, tal como nós a vivemos quando nós estávamos encarnados, nós também, não nos pertencia
mais: nós doamos a nossa vida à Luz para nos tornarmos a Luz.

Como algumas das minhas Irmãs lhes disseram, nós, então, desposamos CRISTO.
Hoje, Ele vem pedir-lhes o seu Coração, a fim de ser como Ele, de Ser Ele.

Porque a Luz não faz diferença entre as Luzes que a constituem: mesmo os estados Vibratórios, no entanto,
diferentes, sequer estão separados, nem confinados, eles estão todos comunicantes e abertos.

***

A Humildade é também estar aberto à Luz sem se colocar questão, sem tornar seu seja o que for, sem ter
outro desejo senão tornar-se si mesmo este estado, e isso.

***

A Humildade é, enfim, aceitar que, durante este período, como lhes foi dito pelo Ancião UM AMIGO (ndr: ver a
canalização de UM AMIGO de 24 de setembro) (1), durante este período, vocês não devem reprimir

absolutamente qualquer elemento da vida de vocês, do seu redor, ou da Luz, ou da sociedade, ou da Terra e
do Céu.

Porque são todos esses elementos que vão ver a influência da Luz agir sobre eles, e transformar, por
completo, as circunstâncias do que os levam para viver.

É um momento, efetivamente, onde ninguém sobre a Terra, esteja onde estiver, poderá ignorar o Canto do Céu
e da Terra, poderá ignorar a nossa Presença.

O Canal de Comunicação aberto por MARIA, à sua esquerda, é um desses sinais.
Outros sinais, é claro, aparecem, neste momento, sobre a Terra como nos Céus, como em vocês.

O conjunto desses sinais reflete, para vocês, em termos terrestres e horários, a iminência desta revolução, que
é uma Revelação da Luz Unitária.

***

Então, como CRISTO lhes disse, é preciso ‘preparar a casa’.
Será que preparar a casa significaria simplesmente compreender a vida, a sua vida?

Ou simplesmente dar o lugar nesta casa, para Ele?
Aí está toda a diferença entre aquele que quer agir por si mesmo e aquele que não age por si mesmo, mas

simplesmente por acolhê-Lo, Ele.
Pois, o que Ele vem pedir a vocês, e o que vem lhes pedir a Luz, será sempre a mesma coisa: “você quer me

desposar?”.
Ou seja: “você quer se tornar o que você É, na Verdade?”.

Este Encontro, este Face a Face, vocês sabem, é inelutável e inexorável no plano de Liberação da Terra.
Pois cada alma, como vocês sabem, deve ser Liberada.



E para ser Liberado, é preciso reconhecer a Luz, seja qual for a distância ou a coincidência que pode existir
entre ela e cada Consciência.

Este Encontro com a Luz é o elemento principal que irá permitir, nós assim esperamos, a muitos seres
humanos, voltar-se para esta Luz, com toda a Liberdade e com todo o Conhecimento da Luz.

***

Para isso, e como lhes foi dito, é preciso entrarem nesta Humildade, ou seja, aceitar tudo o que a vida vai lhes
propor, sem qualquer restrição, sem qualquer limitação e sem qualquer limite.

Penetrar na Luz, deixar-se penetrar pela Luz e se tornar ela, não pode ser compatível com qualquer condição,
com algum medo, com alguma emoção.

Tornar-se Transparente à Luz, tornar-se si mesmo esta Transparência, é Vibrar na Alegria de CRISTO.
É esquecer, no espaço deste instante, todos os sofrimentos, todos os condicionamentos da sociedade e até

mesmo os condicionamentos das crenças espirituais.
É apresentar-se como uma criança, tornar-se de novo esta criança.

A fim de que a ação conjunta dos Quatro Pilares gere, ao mesmo tempo, a Flor de CRISTO, a Rosa da Cruz,
aquela que nasce no meio do peito e que permite a Passagem Dimensional.

É reunir CRISTO, MIGUEL e MARIA, é reunir a Fusão da Tri-Unidade da Luz, em Uma única Unidade.
Os três termos podem, enfim, casar-se na sua Consciência, e no que vocês são.

***

Viver esta Humildade é fonte de um grande contentamento e de uma grande Alegria, pois a Humildade contribui
para estabelecer a Alegria.

Uma Alegria que, é claro, não depende de qualquer circunstância exterior, e uma Alegria, é claro, que nenhuma
circunstância exterior pode vir alterar.

A Humildade confere a Grandeza, mas a Grandeza do Espírito.
A Humildade mostra, enfim, que a personalidade aceitou se tornar Uma com o Estado de Ser.

Naquele momento, há a mudança do olhar.
Muitos sinais aparecem neste corpo que é seu e na sua Consciência.

Então, naquele momento, a Luz se revela.
Como lhes foi anunciado, revela-se em vocês, pelo Impulso Metatrônico, a Porta de CRISTO, e vocês podem

então responder à solicitação de CRISTO, à solicitação da Luz.

***

Dessa maneira, eu estarei também inclinada a dizer-lhes: a Humildade é também não se atrasar com o alarido
do mundo.

Pois o alarido do mundo, tal como vai aparecer, é apenas a recusa da Luz, e vocês sabem que devem aceitar a
recusa da Luz por aqueles que não querem viver, porque é a Liberdade deles, a mais absoluta e a mais íntima,

não ir para isso.
A Humildade é respeitar as escolhas de cada um.

A Humildade é jamais impor e nada impor.
A Humildade, se ela for praticada assim, neste período, irá conduzi-los, ainda mais facilmente, a viver a Unidade

e a Alegria, porque a Humildade é uma verdadeira satisfação e uma verdadeira Alegria.
É o momento, de alguma forma, em que as reivindicações do ego, quer sejam o da simples personalidade ou

do ego espiritual, deixaram-se finalmente se desprender da sua consciência.
É realmente o momento em que vocês podem se reencontrar e reencontrar CRISTO.

A Humildade é aquiescer e dizer ‘sim’ para Aquele que vem, para a Luz que se estabelece e para o Anúncio de
MARIA.

***

Várias Estrelas trabalham ao seu lado, neste momento.
Alguns de vocês percebem a realidade da nossa Presença.

Todas as Estrelas que lhes são conhecidas estão suscetíveis para intervir ao seu lado, com Consciência e com
Lucidez.

As suas noites também são profundamente diferentes, e disso vocês sabem.
Os Anjos do Senhor estão terminando as suas intervenções naqueles que ainda não estavam suficientemente

preparados para a sua chegada e para o seu contato, e que devem reencontrá-los.
Tudo se põe em prática, e quanto mais vocês forem para a Humildade, mais as coisas irão se tornar simples

nesta aplicação, para vocês como ao redor de vocês.
Se vocês forem para o complicado, se vocês se tornarem complicados, os conflitos irão se tornar cada vez



Se vocês forem para o complicado, se vocês se tornarem complicados, os conflitos irão se tornar cada vez
mais intensos.

Não como uma punição, mas como uma incitação para recentrar-se sobre a sua própria Unidade e a sua própria
Humildade.

O mundo, em todos seus aspectos ditos exteriores a vocês (que é apenas, eu os lembro, uma outra parte de
vocês), vai buscar, por todos os meios, atingi-los, fazê-los reagir.

O que não quer dizer nada fazer, mas: Ser, primeiramente, e depois agir.
A cinética, e a ordem na qual isso acontece, não têm de qualquer maneira as mesmas incidências sobre a

consciência, sobre a alma e sobre o Espírito.

***

A Humildade vem, então, bater à sua Porta.
Retenham também que a Luz será, sempre, cada vez mais Simples, que a ação da Luz é de uma Simplicidade

singela e espantosa.
A partir do momento em que vocês mesmos entrarem nos meandros dos seus pensamentos, a partir do

momento em que alguma coisa (em vocês como no exterior de vocês) aparecer como complicado para vocês,
estejam certos de que, naquele momento, não é a Luz que está agindo.

Ainda uma vez, tenham a Humildade de não julgar, mas de adaptar-se a isso, a fim de demonstrar a sua
capacidade para a geração da Humildade e da Simplicidade.

É a melhor maneira de se prepararem para a Passagem da Porta Estreita.
É a melhor maneira de se prepararem para as suas Núpcias particulares (nas quais MARIA irá retornar), que
não são mais as Núpcias Celestes, tampouco as Núpcias Terrestres, mas as Núpcias de Luz, na totalidade.

A partir do momento em que a Tri-Unidade for realizada, a partir do momento em que o conjunto das Forças da
Luz Unificada for intervir, dentro de muito poucos dias, então, vocês terão a possibilidade, vocês também, de

Fusionar a Tri-Unidade na Unidade e de percorrer os Mundos da Unidade, os Mundos da Transparência.
Durante um período que não pode ser estabelecido e quantificado, vocês irão viver os dois aspectos: vocês
irão viver, às vezes, neste corpo e nesta Ilusão, e vocês irão viver, cada vez mais conscientemente, mais ou

menos os aspectos da Unidade.
Desde a Alegria, desde a simples Presença ao seu lado, que vem apoiar-se no ombro ou acariciar a bochecha,

passando pelo acesso, completo e radical, ao Estado de Ser.

***

O conjunto dessas sobreposições não é feito, longe disso, para causar medo em vocês, mas, bem mais, para
demonstrar-lhes e fazê-los viver a Verdade da Unidade.

Ninguém, naquele momento e nas próximas semanas, poderá dizer que não sabia.
O Face a Face da Luz é total.

E irá se manifestar, é claro, das maneiras que eu acabo de falar, mas de várias outras maneiras: a Sincronia, o
Estado de Graça, o Samadhi, irão se tornar componentes (para aqueles que ainda não vivem isso), por

completo, da vida de vocês.
Pouco a pouco, vocês irão aperceber-se então, segundo o tempo do seu calendário que resta a cumprir, de

que, finalmente, o que vocês pensavam, nesta vida (que é o seu corpo, e o que vocês construíram), é apenas
um sonho, e que vocês irão acordar desse sonho.

Quer a sua vida tenha sido um sonho maravilhoso, quer isso seja, agora, ao invés disso, um pesadelo, vocês
irão acordar desse sonho e desse pesadelo, e penetrar na Verdade.

***

Isso vai durar algum tempo.
Esses tempos são aqueles do aprendizado.

Outros deverão viver um aprendizado da Luz muito mais intenso, não tanto através da vivência (que se fará
instantaneamente), mas através das capacidades Vibratórias da Luz.

Tudo isso, vocês irão recebê-lo, de maneira individual.
Vocês não terão mais necessidade de passar por outros canais senão por vocês mesmos, por que vocês irão,

vocês mesmos, tornar-se um canal de Transparência.
E mesmo se vocês não estiverem nesta Transparência, vocês não poderão ignorar as Presenças ou a

Presença que estiver ao seu lado.
Vocês irão perceber cada vez mais a defasagem entre a consciência que eu chamaria de ordinária, e esta

Supra Consciência, aquela da Unidade.
Lembrem-se, nesses momentos que vocês irão viver, de que a Humildade é uma das chaves principais para

permitir-lhes fortalecer a sua Unidade, e então passar esta Porta Estreita.
Lembrem-se de que, nos momentos que podem parecer-lhes, às vezes, os mais delicados para viver, para

provar ou para experimentar, encontra-se a maior das Luzes.
Basta simplesmente aceitá-lo, e desviar-se da sua problemática atual, para tornar-se esta Luz.



E a Graça, então, irá agir, integralmente.
Não pode ser de outra forma.

A Luz vai agir a partir do momento em que a Humildade e a Simplicidade forem as garantias do seu
alinhamento.

***

Lembrem-se também, a cada minuto, de que, o que quer que aconteça na sua vida, durante este Encontro com
a Luz ou durante os acontecimentos exteriores do mundo, somente o Instante da sua Presença é a sua

salvaguarda.
Se o mental escapar para um medo ou para uma projeção, ou se a emoção aparecer, isso os afasta desse

ponto crucial do Presente onde se encontra CRISTO.
Lembrem-se disso, naqueles momentos.

Seja qual for a força e a intensidade do que a Luz lhes propuser, individual e coletivamente, lembrem-se de que
isso que está vindo é apenas a Luz.

Sejam quais forem as reações da Sombra, não há o que possamos fazer com o que não existe.
A Luz não vem combater Sombra alguma, ele vem apenas estabelecer o seu Reino, que é seu.

***

Cabe a vocês agora provar, a vocês mesmos (provar-se, de certa forma), a sua própria Transparência, a sua
própria Humildade e Simplicidade.

Deste modo, nessas condições, não haverá qualquer limite, qualquer freio à sua Passagem da Porta, que irá
conduzi-los a estas Núpcias de Luz.

As Núpcias de Luz que virão, simplesmente, perguntar-lhes:
Você quer Ressuscitar na Luz?

Você quer se tornar o que você sempre foi?
Você quer sair totalmente da Ilusão ou você quer permanecer?

Você é Livre, por que você é amado e o Amor é Liberdade, e nada mais.
Ter a Humildade de reconhecer isso é dar um grande passo para a Passagem da Porta e para a Transparência.

***

Lembrem-se de que, durante este período em que nós estamos mais próximos de vocês, vocês jamais estão
sozinhos e vocês jamais estiveram.

Mas o único modo de passar a Porta é fazê-lo por si só.
Vocês não podem e não devem contar com nada mais, e com ninguém mais do que vocês mesmos.

Ao se olhar face a face, nesta Humildade e nesta Simplicidade, vocês irão se aperceber e vocês irão se ver
como um Ser de pura Luz, totalmente Transparente.

Não há ninguém que possa ajudar a realizar isso, mas nós estamos ao seu lado.
É um trabalho que se faz, justamente, nada mais fazendo, aceitando nada mais ser, para ser Tudo, aceitando

não agir ou reagir, ou interagir neste mundo.
Isso não necessita, obviamente (e isso foi dito pelos Anciãos), de uma renúncia ou de tornar-se um eremita,

muito pelo contrário.
Pois é estando Presente, na totalidade, neste corpo e nesta prisão, que vocês poderão realmente sair da

prisão.
Não é, então, questão de ir ao alto de uma montanha ou de fugir do que os rodeia, seja do que for.

É questão, simplesmente, de se manter firmes e fortalecidos, no Interior de si, na Humildade e na Simplicidade.
E a Luz irá agir, plenamente, para fazê-los viver o que vocês São.

***

Lembrem-se da preparação, de que tudo isso acontece Aqui e Agora, de que não há outro lugar senão o Aqui
e Agora.

Porque, aliás, sair da prisão apenas pode ocorrer parando o tempo, tempo que deve ser parado sobre a Terra
como em vocês, de diferentes maneiras.

Aí, tampouco, não se coloquem questões.
Vão, com confiança, para o que vocês São, por que é a sua natureza.

Os programas de medo, que foram inscritos no ser humano, não são seus, de fato.
Disso, os Anciãos lhes falaram.

É preciso Transcender o medo para ir para a Unidade.



É preciso compreender que os seus medos, sejam quais forem, mesmo os mais íntimos, não são seus
medos, mas os medos deste corpo que não é o seu corpo, mesmo sendo um Templo, porque é aí que se vive

as Núpcias de Luz com CRISTO.

***

Essas palavras, eu espero que elas fiquem, em alguma parte, gravadas em vocês, no que a vida vai deixar-se
viver, onde vocês estiverem, sejam quais forem as circunstâncias em que vocês se encontrarem.

Lembrem-se de que a melhor preparação será sempre Interior, não escutando o que vai dizer a sua
personalidade, dizendo e afirmando que vocês não São isso.

Pois, como vocês querem escutar o que diz a personalidade e Serem, ao mesmo tempo, a Unidade e a
Humildade?

CRISTO os quer inteiros.
A Luz os quer, inteiramente, e na totalidade.

Não há acordo possível, nem negociação, nem para vocês, nem para nós, nem para a Luz.
Lembrem-se de que a Luz é a sua Essência e a sua natureza mais profunda e mais íntima.

Lembrem-se de que, seja o que for que a vida deixar viver, é isso que deve ser o mais importante e
absolutamente nada mais.

Pois, aí onde vocês derem importância, aí vocês irão Criar o seu futuro.
Este futuro que ainda não nasceu e que, no entanto, inscreve-se no Eterno Presente.

Lembrem-se de que vocês nada podem projetar em meio à Luz porque a Luz se projeta por si só, em qualquer
ponto do espaço, em qualquer Dimensão, em qualquer direção e em qualquer Tempo.

E vocês São isso.
Resta justamente, e simplesmente, vivê-lo e conscientizá-lo, integralmente.

***

Lembrem-se, nos momentos que lhes serão oferecidos pela vida, dessas palavras muito simples, por que a
Luz é de uma Simplicidade total.

A Luz não conhece qualquer resistência, qualquer oposição, qualquer jogo de ação / reação, qualquer karma,
qualquer confinamento.

Basta vocês se lembrarem disso: “eu não sou o confinamento”, “eu não sou o medo”, “eu não sou o que diz a
minha cabeça”, “eu não sou o que diz o meu corpo”.

Eu sou a Eternidade.
Naquele momento, a Luz irá ouvi-los.

Muito mais do que se vocês pedirem para a Luz, muito mais do que se vocês rezarem para a Luz.
Porque, se vocês rezarem para a Luz, vocês colocam uma distância entre vocês e ela.

Porque, se vocês pedirem à Luz, vocês irão considerar que vocês não são a Luz.
Por outro lado, se vocês afirmarem a Luz, não como uma afirmação positiva, mas como uma realidade imutável
do seu Ser, se vocês deixarem de lado tudo o que não é desta Luz, então vocês irão se estabelecer com mais

firmeza e com mais doçura no que vocês São.
E vocês irão se afastar do alarido do mundo, vocês irão se afastar do alarido daqueles que não querem a Luz.

E lembrem-se, todos eles são também luminosos como vocês, mesmo se eles não estiverem prontos, no
momento, para vivê-lo e para reconhecê-lo.

***

Abstenham-se, neste período, de julgar-se, como de julgar qualquer ser.
Abstenham-se, durante este período, de fazer coisas que iriam ao sentido da personalidade: os jogos de

desejos, de seduções, os jogos de imagens (sejam eles quais forem) são o oposto da Humildade, da Unidade
e da Simplicidade.

De qualquer modo, para muitos de vocês, alguns se apercebem de que vivem momentos particulares, nos
alinhamentos como fora, momentos em que o apelo da Luz impede qualquer atividade, em que a Consciência

é como apreendida pela Vibração da Luz.
Que isso se localize na cabeça, no Coração ou em todo o corpo, há momentos de apelo da Luz que lhes são
próprios e que lhes pedem, naquele momento, para responder a este apelo, sem colocar-se questão, sem
perguntar-lhes se é o momento ou se não é o momento, sem perguntar-lhes se é correto fazer isso ou não.

A Luz não pode contemporizar com nada.
Cabe a vocês saber o que vocês desejam, na Verdade.

***

Lembrem-se também da Humildade e da Simplicidade que estão, de qualquer modo, em ressonância com o



Aqui e Agora.
Pois, se vocês estiverem instalados no Aqui, a Humildade está necessariamente presente.

Porque no Aqui, não pode existir o ontem.
Porque o Aqui, não pode aí ser pergunta.

O Aqui é aqui.
E a Consciência da Unidade define-se por isso, ela se preenche do Instante e da Eternidade do Instante, mas

não vai buscar qualquer preenchimento em uma opinião exterior, em uma ajuda exterior.
Busquem, primeiramente, o Reino dos Céus e o Realizem: todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.

Mas não façam o inverso: não coloquem, nestes tempos reduzidos, a carruagem na frente dos bois, porque
isso estritamente de nada serviria e iria atrasá-los nesse processo que vai, efetivamente, desenrolar-se em um

tempo que é agora extremamente reduzido.
A Luz vai levá-los à Luz, lembrem-se disso.

E para isso é preciso parar o tempo, o momento em que a Humildade e a Simplicidade se estabelecem.

***

Aí está o que as minhas Irmãs me pediram para transmitir a vocês.
Muitos, durante esta etapa de Alinhamento, percebem as Presenças à esquerda.

Nós estamos efetivamente aí, e totalmente aí.
Isso irá lhes aparecer, se esse não for o caso, cada vez mais claramente, agora dentro de poucos dias.

Se na sua Consciência surgir uma interrogação referente a esse processo de Luz e de Humildade, nesse
espaço de tempo, nós podemos ouvi-lo e ali levar, se possível, uma Luz a mais.

***

Pergunta: ao que pode corresponder a experiência de viver uma doença?

É muito simples.
Qualquer doença reflete o medo da doença.

Qualquer doença vai refletir a cristalização de um problema.
Esta cristalização não é uma punição, mas é, sim (como foi dito, aliás, há quase um ano pelo Arcanjo URIEL,
durante a Passagem da Garganta e a Abertura da Boca), a consciência que de desembaraça, como ela pode,

do que não pôde ser eliminado de outra forma senão pela consciência.
E o corpo é um dos meios de saída, e vocês não são este corpo.

Através deste enfraquecimento, através deste choque da doença, os seres, as consciências, vão poder
descobrir mais facilmente as outras Dimensões e entrar em contato consciente com outros Planos, coisa que

não era possível antigamente, pois as resistências eram muito fortes.
Essas resistências são apenas os medos.

Então, se uma doença chegar, ela não é uma punição, aí também, ela é um fator de superação e de
Transcendência, chamando-os para ainda mais Humildade e Abandono.

Às vezes, mesmo se isso puder parecer difícil de viver para uma alma, é mais fácil ter uma doença grave do
que se defrontar com uma outra pessoa ou com a sua própria Consciência.

Então, a Luz age assim para permitir-lhes Liberar-se mais facilmente.
Enquanto vocês acreditarem e aderirem ao princípio de que o seu corpo é indispensável para a Luz, é o ego

que fala assim.
Ainda uma vez, e dito em outros termos, como lhes disse UM AMIGO: a Luz nada tem a ver com o efêmero, a

Luz é Eterna.
E o que é Eterno é a própria Consciência e certamente não o corpo, e ainda menos esta personalidade.
Portanto, querida Irmã, eu a empenho a rever o que dizia o bem amado João (ndr: SRI AUROBINDO), há

quase um ano, com relação ao Choque da Humanidade e as etapas que tinham que passar (ndr: ver sobre
esse tema a canalização de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (2).

Este Choque da Humanidade, é claro, inscreve-se no Choque de cada um, doravante.
Vocês apenas podem estar diante, em vocês como no exterior de vocês, exclusivamente do que vocês

criaram.
Lembrem-se, como dizem os nossos amigos, os Anciãos, orientais: este mundo é uma Ilusão total.

Somente, houve uma densidade que deu peso e corpo.
Houve uma densidade onde a consciência se acomodou nesta densidade, e ali encontrou uma série de leis e

ali aderiu, e ali se submeteu.
Mas estas leis não são as Leis da Liberdade e, ainda menos, as Leis do Amor.

***



Pergunta: quando o Espírito quer experimentar um sistema solar, se criamos a hipótese de que ele
vai primeiro ao Sol deste sistema, como ocorre, depois, o processo?

Esta hipótese é falsa.
A experiência acontece de maneira totalmente Livre, em todos os Mundos e em todos os Universos.

A experiência, como vocês denominam, apenas pode ocorrer, de maneira simultânea e concomitante, em
todas as Dimensões, ao mesmo tempo, exceto neste Sistema Solar e nos sistemas solares que foram

confinados.
A regra deste mundo não é a regra dos Mundos.

As regras desta carne não são as regras do Espírito, de forma alguma.
A maior das falsificações consistiu em fazê-los crer que as leis que vocês experimentavam, neste mundo, eram

válidas no Espírito, o que é falso.
Pois nenhum de vocês, absolutamente nenhum de vocês, sabe o que há atrás do Sol.

Pois nenhum de vocês, mesmo os Anciãos que vivenciaram a Unidade e o Despertar, na totalidade, até tempos
extremamente recentes, podia experimentar outra coisa que a Dissolução, em CRISTO ou na Luz Branca.

Mas ninguém, absolutamente ninguém, sobre este mundo, foi capaz de descrever outra coisa senão a matriz
astral.

Apenas recentemente (há menos de uma geração) que esse processo foi aberto a vocês.
As Leis do Espírito são a mudança de localização da Consciência, que não é mais dependente de uma forma,

que não é mais dependente de um tempo, e que não está mais localizada em qualquer parte, em qualquer
tempo.

A partir deste princípio, não há experiência, porque tudo acontece ao mesmo tempo.
A única experiência é aquela do confinamento, que se refere a este mundo e absolutamente não ao Espírito, e

ainda menos ao Corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: por que a Passagem deve necessariamente acontecer a partir deste suporte, deste
Templo que é o corpo físico?

Tudo acontece neste corpo físico, e não em outro lugar.
É para isso que ele é o Templo onde se realiza a ‘alquimia’ da Luz Branca e das Núpcias de Luz.

Isso é chamado de Transmutação deste corpo.
A alma ali é parte integrante, e a alma apenas pode se voltar para o Espírito enquanto ela for parte integrante

deste corpo.
Nós não podemos, dito de outra forma, deslocar a alma para o Espírito.

Haveria, naquele momento, violação da Liberdade da alma e do Espírito, o que seria contrário à Unidade.
A Unidade não combate.

Cabe, portanto, à própria Consciência tornar-se Unitária, e não à Unidade vir extrair uma Consciência, contra a
sua vontade.

Como Ele lhes disse: “será feito a cada um segundo a sua Fé, será feito a cada um segundo a sua Vibração, e
será feito a cada um segundo, exatamente, o que se É”.

Isso não é uma lei de retribuição, no sentido kármico, mas, sim, a ação da Luz, em meio à Graça.
Como poderia ser de outra maneira?

***

Pergunta: a Humildade é um processo que gera a doçura?

Sim, isso seria a carícia de uma pluma, e do Amor, e da Alegria.
É preciso aceitar que vários seres humanos estão perfeitamente inseridos nesta realidade tridimensional, ou
porque eles são muito jovens na encarnação e foram precipitados há pouco tempo, ou porque eles ainda têm

coisas (e aí, efetivamente, isso é chamado de experiência), coisas a experimentar nesta matriz.
Mas esta matriz deve ser Liberada.

Qualquer pessoa que descobrir e aceitar a Luz não pode ir a outros lugares senão para a Luz.
Por que é a natureza, eu os lembro, de cada Espírito.

Há apenas a personalidade, a carne, que não conhece o Espírito.
Pois, se vocês conhecessem o Espírito, na totalidade, a partir de agora, vocês não estariam mais na carne.

E, no entanto, isso deve acontecer na carne.



***

Pergunta: se a alma não acompanha o processo de Ascensão em outras Dimensões...

A alma é dependente da 3ª Dimensão.
A alma é um intermediário entre o corpo e o Espírito.

A alma não é Eterna.
O Espírito é Eterno.

A alma é efêmera, mas em uma outra escala de tempo que pode conceber um corpo.
A alma foi criada para as necessidades de densificação em meio à matéria denominada em carbono,

falsificada ou não.
A alma não é Eterna.

A alma é uma coloração.
A alma vai levá-los a viver experiências particulares.

A Dissolução em meio ao Espírito passa pela Dissolução da alma e do corpo.

***

Pergunta: ...por que agora foi abordado o fato de que não podia ali haver violação da alma nesses
processos?

Porque a alma está presa a um corpo, porque a alma não está Voltada para o Espírito.
Enquanto intermediária, a alma necessariamente precisa voltar-se do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, a fim de se

voltar para o Eixo denominado HUMILDADE / SIMPLICIDADE (ou, se vocês preferirem, UNIDADE e AL, que
são os dois Pontos em ressonância com o chakra de Enraizamento da alma e do Espírito).

A alma é apenas uma das características temporárias, existindo enquanto o Fogo do Amor não for elevado, na
Luz de CRISTO, em uma Consciência.

Agora, não há qualquer julgamento, nem de valor, nem de hierarquia: àqueles que tiverem necessidade de uma
alma, será feito segundo a sua Fé, aí também.

Não pode ali haver, nesta época e nesta Inteligência da Luz que está chegando, qualquer erro de referência,
qualquer alteração de Destino.

Tudo foi perfeitamente mensurado pela Luz.

Irmãos e Irmãs, eu vou então permanecer com vocês, ao seu lado, e em vocês, neste momento e na
Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu vou deixá-los realizar o seu Alinhamento.
Eu rendo Graças pela sua Presença.

Eu rendo Graças pelo seu acolhimento.
Até breve.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs presentes, aqui e encarnados, eu venho, como Estrela UNIDADE, a fim de tentar fazê-los
penetrar, um pouco mais, a diferença entre a experiência da Unidade e o estabelecimento na Unidade.

O Arcanjo ANAEL falou-lhes dessa passagem entre a consciência atual e a Consciência nova, da consciência
comum do humano à Consciência que lhes permite tocar a Graça, viver a Graça e manifestá-la, de diferentes
modos, em sua vida.

É claro, inúmeros elementos já lhes foram aportados, concernentes aos Quatro Pilares do Coração.

A Consciência da Unidade existe apenas quando o Coração está aberto.
Esse Coração aberto não é uma atitude de pensamento ou uma atitude unicamente de comportamento, mas,
efetivamente, um estado específico do Ser que vive, em sua carne, estados absolutamente não comuns e
não confundíveis com outra coisa.

A abertura da Porta Estreita e o acesso à Porta do Coração estabelecem a Consciência que o vive
num estado absolutamente extraordinário e inédito.
Nesse estado, todas as dúvidas desaparecem, todos os humores desaparecem e, à vontade, é possível fazer
desaparecer todo pensamento, toda emoção, todo mecanismo habitual da vida, e imergir-se, inteiramente, na
Luz.

Então, é claro, de acordo com o caminho da alma que vive isso, de acordo com o país em que ela o vive e de
acordo com as Vibrações que estão presentes nesse país, nessa cultura, podem existir palavras diferentes.
Mas essas palavras, de fato, vocês podem imaginar, apenas fazem traduzir a mesma Verdade e a
mesma Consciência, sobretudo.

Esse estado em que se manifesta a Alegria, como vocês sabem, é um estado que não depende,
absolutamente, de qualquer ação no exterior, mas é, efetivamente, um mecanismo de entrada em si, no
qual a Consciência vai tomar consciência, realmente, e viver, que tudo, de fato, existe no Interior do Ser.
E que, quanto mais se faz pequeno na encarnação, mais se apaga diante da Majestade da Luz, mais a
Luz cresce e mais ela satura de Alegria a experiência.

Como alguns testemunhos, alguns Seres mostraram (seja entre as Estrelas ou os Anciões que vocês
conhecem, ou entre inumeráveis seres humanos que realizaram isso), nesses estados é possível reencontrar,
é claro, outras Consciências que não pertençam ao que existe nesse mundo em que estivemos, todos,
encarnados.
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Alguns Seres tiveram um acesso privilegiado a informações.
Vejo, por exemplo, minha Irmã HILDEGARDA, que pôde trazer, de algum modo, e relatar um conjunto de
Conhecimentos que, ainda hoje, aparentemente, pode servir-lhes.

Porque esses Conhecimentos não são os conhecimentos oriundos desse mundo, mas, efetivamente,
do mundo para além das causas, para além dos próprios princípios.

Quanto a mim, em minha vida, talvez vocês saibam, eu falava, permanentemente, com meu Anjo
Guardião.

Outros tiveram outras manifestações e outros estados de Graça específicos.

O que nos religa a todos, nós todos que vivemos isso, e vocês todos que vivem ou viverão, é esse sentimento
de Infinito, esse sentimento de Paz e de Alegria Eterna, que nada pode abalar.

O que quer que aconteça nesse corpo que vocês habitam, o que quer que aconteça em seu
ambiente, quaisquer que sejam os eventos chamados exteriores, isso não pode, de modo algum, alterar o
que vocês vivem em sua Consciência.

Isso foi levado até certo ponto como, por exemplo, nossa Irmã MA ANANDA, que viveu muito tempo nesse
estado de Felicidade, até extrair-se, inteiramente, das atividades comuns do mundo.

Hoje, neste período específico que é seu (que é, como vocês sabem, uma grande Passagem, uma mudança
de Dimensão), não lhes é pedido para extrair-se do mundo, mas estar, ao contrário, plenamente
Presentes e plenamente Conscientes.

Não para escaparem no seu Estado de Ser, não para Dissolverem-se na Luz, mas, efetivamente, afirmar, de
algum modo, a Luz.

É o melhor modo de superar a experiência da Unidade, que lhes é oferecida, e de manterem-se na Unidade,
sem esforço, tornando-se cada vez mais Transparentes.

Lembrem-se, também, dos Pilares que lhes foram dados, há alguns meses.
Esses Pilares do Coração que são a certeza de que sua consciência não possa ir, demasiado tempo,
fora dessa Consciência nova (ver «Os Quatro Pilares do Coração», na rubrica «Protocolos a
praticar» de nosso site).

A Consciência nova, efetivamente, vai nutri-los, inteiramente, porque, como vocês sabem, a Inteligência da Luz
vai tomar o passo na conduta de sua vida, se vocês aceitam entregar-se à Luz e, como diz o Arcanjo ANAEL,
Abandonar-se a Ela.

Ela agirá, com Inteligência, em sua vida, e tomará o encargo de tudo o que possa parecer-lhes, hoje,
na consciência limitada, insuperável ou mesmo impossível.
Nada existe de impossível à nova Consciência.
Nada existe de impossível à Unidade, e ainda menos à Inteligência da Luz, a fim de levá-los a ainda mais Luz, a
ainda mais Alegria, a ainda mais Serenidade.
 
Mas, para isso, vocês devem, verdadeiramente, além dos Quatro Pilares, realizar um estado de confiança
absoluta.

Ora, como vocês sabem, o medo é, verdadeiramente, o que vem opor-se à confiança.
Mas, se sua Atenção, sua consciência, portam-se, única e exclusivamente, na Luz, na Vibração e em sua
Consciência, estejam certos de que, durante esses momentos que vocês vivem e que viverão, a Alegria invadi-
los-á, independentemente do que se produza, independentemente do que se desenrole sobre esse mundo.

Vocês terão (como lhes foi dito e anunciado em múltiplas reprises) um pé sobre esse mundo e o
Espírito no Outro Mundo.
Não para escaparem, eu repito, mas, efetivamente, para acompanhar esta Terra em seu mecanismo chamado,
aí também, Ascensão para sua Nova Dimensão de vida.

Vocês são parte da Terra, através do corpo que vocês habitam.
Como vocês sabem, os princípios ligados ao isolamento e ao confinamento foram muito
amplamente Transcendidos pela Luz e pelo Amor.
Resta, há já dois anos, Conscientizar-se disso, para vocês (como vocês estão fazendo), mas, também, para o
conjunto da consciência coletiva da Humanidade e para o conjunto de consciências além da Humanidade,
presentes sobre a Terra.
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Tudo isso está engajado, de maneira final, vocês sabem.
É importante que, durante este período, vocês privilegiem os momentos de Paz.
Eu não disse os momentos de isolamento, mas os momentos em que vocês poderão acolher e, de algum
modo, abarrotar-se dessa Luz que se derrama em quantidade, tanto sobre vocês como sobre cada um porque,
se vocês mantêm sua Consciência no Coração, vocês estão seguros de que a Luz instalar-se-á no
Coração, cada vez mais, e de que Ela lhes permitirá manter o estado de Unidade, um estado, de algum
modo, no qual a Paz, a Alegria serão sua Morada, a cada minuto, no qual vocês não poderão mais ser
assaltados pelas dúvidas, no qual vocês não poderão mais ser assaltados pelas questões e, ainda menos,
pelas interrogações sobre o sentido da vida, porque vocês o terão encontrado, porque vocês o viverão.
É isso que lhes é pedido, e é isso que vocês têm a realizar nesses tempos finais.

Lembrem-se de que a Luz está no Interior.
É claro, Ela invade esse mundo, também exteriormente, mas o objetivo é, antes de tudo, que Ela se fortifique e
que ela se forje, de algum modo, a fim de estabelecer-se, permanentemente, em seu peito, permitindo-lhes,
então, acolher, no momento final, a totalidade da Luz do CRISTO, daqu’Ele que, de todos os tempos,
disse que viria como um ladrão na noite, permitindo-lhes, também, prepará-los para o Anúncio de
MARIA.

Esses momento estão extremamente próximos, mesmo se a data (para nós e para vocês, em termos
humanos) não seja conhecida, ela já está realizada nos Planos os mais elevados da Consciência.
E é por isso que, hoje, muitos de vocês descobrem expansões de Consciência extremamente importantes, e
vivem estados absolutamente não comuns.

Eu não voltarei sobre o que lhes disse o Arcanjo ANAEL, dessas múltiplas passagens que podem existir de um
estado a outro, mas isso vai ilustrar-se, cada vez mais vigorosamente, em suas vidas.
Não para desestabilizá-los, mas, bem ao contrário, para permitir-lhes aclimatar-se a essa nova Consciência, e,
também, efetivamente, para diferenciar entre os momentos em que vocês estão no Coração e os momentos
em que vocês ali não estão.

Porque, no Coração, não há questão.
No Coração, não há medo.
No Coração, não há dúvida.
No Coração, há a Alegria e há a Graça de sua própria Presença, no que vocês fazem ou no que vocês
São.

Cada vez mais, as percepções Vibratórias, e o que eu chamaria os sintomas da Crucificação, vão aparecer
em seu corpo físico.
Isso vai traduzir-se, efetivamente, por calores, por zonas que vão fazer-se sentir, de modo privilegiado,
preferencial, e que vão levá-los a não mais duvidar do que vocês estão vivendo: não poderá mais existir
possibilidade para o pensamento, o mental, de tomar a ascendência em sua Consciência.

Isso se tornará extremamente nítido, porque, nos momentos em que vocês estiverem no Coração, o mental
não poderá mais embalar-se, as emoções não poderão mais aparecer, as preocupações do dia seguinte não
existirão mais.
Vocês estarão imersos, totalmente, nesse estado, e cada vez mais.
Isso pode acontecer à noite.

Vocês podem, aliás, ser acordados para isso, como disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).
Vocês podem, também, viver isso de maneira totalmente imprevista.
Não se inquietem.
Aquiesçam ao que acontece, aquiesçam àqu’Ele que começa a bater à Porta de seu Templo.
Que Ele bata pela Porta Posterior (ndr: o Ponto Ki-Ris-Ti / TRANSPARÊNCIA, nas costas, entre as omoplatas),
que Ele bata pela Porta inferior (ndr: o Ponto OD / INFÂNCIA, na ponta do esterno), ou que Ele bata por um dos
Pilares (ndr: o Ponto AL / SIMPLICIDADE, situado uma mão acima do mamilo do seio direito e o Ponto
UNIDADE / HUMILDADE, situado uma mão acima do mamilo do seio esquerdo),quando vocês sentem uma
pressão, uma Vibração ou uma dor em um desses quatro Pontos, agradeçam e, sobretudo, acolham
a Graça que a Luz faz a vocês, porque é a Luz que vem bater à sua Porta, não duvidem disso.

E, se sua Atenção, sua Consciência portarem-se, naquele momento, no que vocês estão percebendo no
corpo, vocês vão abrir bem a Porta, para o afluxo da Luz.
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A Luz vem bater à porta.
Ela ainda não está inteiramente Presente (como quando Ele vier, como um ladrão na noite),
entretanto, os momentos em que Ela se apresenta, Ela vem, efetivamente, inesperadamente, de
improviso.
E esses momentos tornar-se-ão cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes.
Eles se reproduzirão várias vezes em seus dias.
Pode ser uma dor sobre um dos Pontos dos Pilares do Coração, pode ser, também, algumas das Estrelas da
cabeça que os Chamam.
O Apelo é ilustrado pela Vibração e, por vezes, pela dor, conduzindo-os a levar sua Consciência ao
que está acontecendo em seu corpo, em sua carne.
E é nesse momento que será necessário responder.
É nesse momento que será necessário, se lhes for possível, parar de fazer, recolher-se e acolher o estado de
Ser e a Comunhão que vocês estão vivendo.

Lembrem-se de que MARIA pediu-lhes para emitir essa Graça e essa Comunhão (ndr: ver a canalização de
MARIA, de 15 de outubro).
E essa Graça e essa Comunhão que vocês recebem é, talvez, aquela que um de seus Irmãos, do outro lado
do planeta, emitiu, nesse reservatório de Graça da Merkabah Interdimensional da Terra que vocês
recebem.
Não façam pergunta.
Acolham com Graça, acolham com Humildade e Simplicidade esse Apelo da Luz.
Ele é diferente do que podiam ser chamadas as Partículas Adamantinas ou a Radiação do Ultravioleta, que, há
algum tempo – ou mesmo mais tempo, para alguns de vocês – haviam ativado a Coroa Radiante da cabeça e
as Novas Frequências do OD-ER-IM-IS-AL.

Hoje, a Luz pode apresentar-se em múltiplos Pontos, em múltiplos momentos.
E Ela não é, unicamente, a Luz que vem de Sírius ou de Alcyone ou do Sol, mas é, também, a Luz de seus
Irmãos e de suas Irmãs que trabalharam, como vocês, para facilitar a Transição.

Então, nesses momentos, tenham a delicadeza, se é possível, de acolher o que se manifesta.
E acolher o que se manifesta, eu lhes dizia, é parar de fazer, pôr-se, onde vocês estão, portar sua
Intenção e sua Atenção sobre o que seu corpo percebe.
E, naquele momento, vocês constatarão que a Graça preenche-os e inunda-os, que a Alegria e o sorriso
estabelecem-se em seu rosto.
Nesses momentos, vocês estarão em Comunhão e na Graça com um de seus Irmãos e de suas Irmãs.
Assim, portanto, o que desceu do Céu subiu da Terra.
Essa Tripla Radiação da Luz é, hoje, emitida de Irmão a Irmão e de Irmã a Irmã, e de Irmão a Irmã.
É a vocês que cabe acolher.

O conjunto de Anciões, também, e nós, Estrelas, assim como o conjunto da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres, doravante, realizam, também, essa Comunhão com vocês.
Então, não se surpreendam com alguns contatos que, até o presente, podiam parecer-lhes ilusórios
ou impossíveis.

Para alguns, poderá ser o contato com os Anjos do Senhor.
Para outros, poderá ser seu nome, sussurrado em seu ouvido, por uma das Estrelas.
Por vezes, vocês terão, diretamente, a Visão do Coração de uma das Estrelas que se dirige a vocês, de
maneira pessoal, e vocês não estão sonhando, vocês não estarão sonhando, isso é a estrita Verdade.

Não se esqueçam de que a Comunhão não é uma comunicação.
A comunicação entre seres humanos faz-se, sempre, de um a um, e, mesmo se é de coração a coração, ela é
limitada do coração de um ao coração de um.
Enquanto, nessa Comunhão, é o Coração de todos ao Coração do Um e o Coração do Um ao Coração
de todos.

Isso lhes permitirá verificar, por si mesmos, que a Merkabah Interdimensional coletiva – que religa o conjunto
de Irmãos e de Irmãs encarnados – é uma Verdade, e que essa Verdade está instalando sua Verdade, a fim
de favorecer a dissolução da Ilusão e do que os afastou da Verdade do Espírito, se tal é seu desejo de
Espírito.

Então, não hesitem em ir para o que vocês sentem, o que vocês vivem.
Não se façam pergunta sobre por que, sobre como, sobre quem, mas dignem-se, simplesmente, a acolher e a
aceitar essa Graça que lhes é feita.
E não rejeitem nenhum contato porque, na Luz, na Unidade e na experiência da Unidade, não existe
Sombra, como vocês sabem.
As Sombras são apenas projeções de seus medos, criações que mantiveram a Ilusão desse mundo.
Mas, assim que vocês tocam o Apelo da Luz, num dos Pontos, numa das Portas ou numa das
Estrelas, então, vocês, estritamente, nada arriscam.
Tudo o que se estabelecer, naquele momento, far-se-á na Fluidez, na Unidade.



Haverá uma reconexão natural, de Ser a Ser, de Consciência a Consciência e, pouco a pouco, vocês se
aperceberão de que poderão estabelecer essa Comunhão com um conjunto de Consciências sem, contudo, ali
colocar nome, sem, contudo, poder, sempre, identificar.
Mas vocês identificarão, sempre, a qualidade de Coração que é emitida, naquele momento.
É isso que vai, durante este período, reforçá-los em sua Fé, reforçá-los em seu acesso à Unidade,
reforçá-los em sua fortificação Interior de Luz.

É isso que vai permitir-lhes, também, dar-lhes os últimos elementos para passar a Porta Estreita, porque vocês
não estarão mais, naquele momento, em território Desconhecido.
Mas o que era ainda Desconhecido, para muitos de vocês, vai tornar-se cada vez mais acessível e cada vez
mais Conhecido.

De fato, aquele que tiver a oportunidade de ouvir MARIA falar-lhe (ou uma das Estrelas) não poderá, nunca
mais, duvidar da realidade do que ele vive.
A Intensidade da Luz, a intensidade da Alegria que será sua naquele momento não poderá, jamais, deixar mais
qualquer lugar para qualquer dúvida.
E o mental será obrigado a capitular: ele estará ao seu serviço, mas vocês não estarão mais ao
serviço dele.
Será o mesmo para as emoções: vocês decidirão viver as emoções que desejarem – seja o riso, seja o prazer,
seja uma nostalgia – mas que não imprimirão seu corpo nem sua Consciência.
Vocês serão livres para navegar, em si mesmos (no que resta de emoção, no que resta de mental), porque
serão os mestres, sem querer forçá-los, mas, simplesmente, porque a qualidade da Luz que será a sua,
naqueles momentos, permitir-lhes-á estabelecer-se, cada vez mais facilmente, na Unidade.

Nada há a temer.
E, quanto mais vocês penetrarem nessa Unidade e nessa Alegria, menos vocês temerão eventos exteriores,
quaisquer que sejam, menos vocês temerão o que quer que seja de seu ambiente, de seus próximos.

Vocês não terão inquietação por ninguém porque, naquele momento, vocês se conscientizarão,
realmente, de que cada consciência, cada evento e cada elemento de sua vida e da vida desse
mundo está em seu muito exato lutar para realizar a Transição da Luz.
Isso, vocês são chamados a viver, aí também, de maneira cada vez mais acelerada, porque os Tempos são
mais do que reduzidos, como vocês sabem.
E o próprio tempo, que vocês conhecem de modo comum nesse mundo, não é mais, de modo algum, o
mesmo que aquele que era, há alguns anos.

A densidade de Luz é tal que o tempo modificou-se (talvez alguns de vocês já se aperceberam disso): ou dias
que podem esticar-se ou, ao contrário, ser extremamente encurtados.
O tempo não é mais, jamais, o mesmo ou, em todo caso, não é mais, jamais, linear, do modo como era
anteriormente.
Tudo depende, é claro, de sua captação de Luz, em vocês, em seu Coração.

Vocês constatarão, também, que inúmeros desagrados que podiam existir em seus corpos vão ou
desaparecer, ou soltar-se, em relação à sua Consciência.
Vocês observarão, então, esse corpo como o Templo no qual se realizam essa alquimia e essa transformação,
mas vocês o considerarão, também, como sendo, simplesmente, um Veiculo que acolheu seu Espírito.

Vocês não serão mais dependentes dele, de modo algum.
E, do mesmo modo, vocês não serão mais dependentes nem de suas emoções, nem de seu mental,
nem de ninguém mais.

Vocês descobrirão, como lhes disse IRMÃO K, a Autonomia e a Liberdade (ndr: canalizações de
IRMÃO K, de 1º de abril e de 3 de julho de 2011).
Vocês se tornarão Autônomos e, sobretudo, vocês se tornarão Livres, porque a Luz torna-os Livres e
Autônomos.

O que não é o caso do mental, o que não é o caso da sociedade, o que não é o caso de seus
parentes, qualquer que seja o amor com o qual eles os regam e portam-lhes.
O amor nesse mundo é uma relação; ele não é Liberador.

Vocês descobrirão a Liberdade.
E, quanto mais penetrarem o Coração, mais suas relações, mesmo afetivas, serão diferentes, porque vocês
não estarão destacados – no sentido distante e indiferente –mas vocês estarão na Liberdade comum e no
respeito comum, total, da Liberdade do outro, que os faz passar da comunicação afetiva à Verdadeira
Comunhão afetiva, que está bem além do que vocês poderiam chamar a comunhão de corpos (ou seja, a
sexualidade).

Muitas coisas vão modificar-se, em diferentes níveis.
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De maneira muito mais importante que o que foi o caso até o presente (por exemplo, para as necessidades
alimentares), nos anos das Núpcias Celestes, e depois, quando o Arcanjo ANAEL falava disso.
Muitas de suas necessidades vão desaparecer e vão parecer-lhes supérfluas.

Vocês irão – progressivamente e à medida que acolherem a Abertura de seu Coração e da Luz – para cada
vez mais Simplicidade e cada vez mais supressão de toda necessidade.
Vocês constatarão que o simples fato de estar na vida basta-lhes.
Vocês não procurarão mais lazeres.

Vocês não procurarão mais distração no exterior de si mesmos.

Vocês não terão mais busca – no sentido espiritual – porque nada mais haverá a buscar, uma vez
que terão encontrado a Essência e o Coração de seu Ser.

E isso vai instalar-se, de maneira mais ou menos rápida, com idas-e-vindas, como foi dito pelo Arcanjo ANAEL
(ndr: ver canalização de ANAEL, de 24 de outubro).

Mas isso, vocês estão seguros de viver a partir do instante em que portam sua Atenção no Apelo da Luz,
qualquer que seja o modo pelo qual se apresente esse Apelo da Luz.

E retenham que ele se apresentará, sobretudo, por Vibrações, ou mesmo dores nos Pilares, nas
Portas, nas Estrelas e, por vezes, na escala do corpo inteiro.

E, por vezes, também, em suas noites, quando vocês serão acordados.
Qualquer que seja esse momento, agradeçam e rendam Graças.

E, naquele momento, portem sua Consciência e sua Atenção no que estão vivendo, e vocês se aperceberão
que a Alegria e o sorriso vão preencher seu Ser.

Isso se tornará, progressivamente e à medida dos dias e das semanas, cada vez mais evidente, cada
vez mais fácil.
Então, é claro, de acordo com o que pode restar em vocês de medos, algumas coisas podem ressurgir, de
maneira brutal, nos eventos que vocês terão a viver em sua vida.
Mas lembrem-se, sobretudo nesses momentos, mesmo se a Luz não os Chamou, que vocês podem Chamá-
la.
E que vocês podem – pela Atenção e a Intenção de sua Consciência – colocar-se em um dos Pilares, em
uma das Portas ou uma das Estrelas que os Chamou anteriormente.
E, naquele momento, vocês constatarão que, qualquer que seja o elemento que lhes foi posto face a face (em
relação aos últimos medos, em relação às últimas contrariedades), não haverá mais qualquer peso em relação
à Potência do Amor e da Luz que será sua, naquele momento.

Então, não procurem reagir ou lutar contra, mas, aí também, Abandonem-se à Luz, após tê-la
Chamado.

Chamem a Luz, como Ela os Chama.
Estabeleçam essa Comunhão, de Coração a Coração, do Coração do Um ao Coração de todos, e do Coração
de todos ao Coração do Um.
Lembrem-se dos momentos anteriores, em que vocês viveram essa Comunhão e essa Graça, porque
essa Comunhão e essa Graça, que se estabeleceu a um momento do que vocês chamam o passado,
é Eterno.
E ela é acessível, também, no Instante Presente, qualquer que seja esse Instante Presente, a partir do Instante
em que vocês mesmos colocam-se nesse Instante Presente.
Isso lhes aparecerá cada vez mais fácil, se vocês retiverem minhas palavras e pensarem em aplicá-las
naqueles momentos: vocês constatarão que sua vida vai mudar completamente, quaisquer que sejam os
elementos desse mundo, porque vocês se aproximarão, cada vez mais, da nova Consciência, porque vocês se
aproximarão, cada vez mais, dessa Alegria Eterna, que é a Alegria do Espírito.

Então, retenham minhas palavras.
Elas são extremamente simples, esta noite, porque é o que vai, muito exatamente, desenrolar-se.

Seja o Apelo de MARIA, o Apelo do CRISTO, seja o Apelo de seus Irmãos e de suas Irmãs (sobre esta Terra
ou nas Dimensões as mais Etéreas que se aproximam de sua Dimensão), vocês não estarão mais, jamais, sós,
mas vocês estarão em estado de Comunhão permanente com o conjunto do Universo e algumas Consciências
que estão, em ressonância, mais próximas de vocês.

E é nessa Comunhão que vocês encontrarão a Graça.
É nessa Comunhão que vocês poderão restabelecer a Alegria, se ela os deixou em face de alguns eventos de
suas vidas.

Lembrem-se de que a Luz Chamou-os.
E lembrem-se de que, agora, cabe a vocês Chamar a Luz e estabelecer essa Comunhão e essa Graça.

Isso vai tornar-se cada vez mais fácil, mesmo se alguém não está presente, simplesmente pensando.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-24-de-outubro-de-2011-autresdimensions


Vocês podem Chamar, do mesmo modo, os Anjos do Senhor, e suas Embarcações aparecerão a vocês nos
Céus.
Do mesmo modo, alguns de vocês poderão estabelecer uma comunicação, antecipada e privilegiada,
com MARIA, seja simplesmente porque Ela vem tocá-los, ao nível do braço, acariciar seu rosto ou
falar-lhes.

Não, vocês não estarão sonhando, essa é a estrita Verdade.

E, nesse estado de Comunhão e de Graça, mais nenhuma dúvida poderá aparecer.

Seu mental, suas emoções, a consciência comum estarão totalmente submissos e Transcendidos
pela Consciência de Unidade, pela Consciência do Amor, Vibratório e Vibral.

É a isso que vocês são Chamados, nesses Tempos específicos da Terra, que são os Tempos finais.
E é nesses Tempos de Revelação finais que deve realizar-se o mais belo dos presentes para a Humanidade:
aquele que vocês se dão a si mesmos, de reencontrar sua Liberdade e de reencontrar sua conexão à
FONTE e ao conjunto de Consciências do Universo e ao conjunto de Consciências das Dimensões.
Não existe outro obstáculo que não seu medo de falhar.
Não existe outro obstáculo, doravante, que não seu medo de ali não chegar.

Se a Luz os Chamar, então, vocês podem Chamar pela Luz.

E, se vocês estão aí, e se vocês leem essas palavras, é que, em algum lugar, a Luz já os Chamou,

Não lhes resta mais do que Chamá-la, por sua vez.

Não para pedir outra coisa que não estar em Comunhão e em Graça porque, naquele momento, é Ela que agirá
em sua vida.
Como dizia o CRISTO: «o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer amanhã?».
E como dizia, também, o CRISTO: «deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me».

Isso queria dizer: imite-me, torne-se como eu, faça o que eu faço, e faça coisas ainda bem maiores.

Permaneça Simples.

Permaneça Humilde.

Permaneça o menor possível nesse mundo, na Humildade a mais autêntica.
Então, a Transparência da Luz torná-los-á Transparentes e cada vez mais resplandecentes de Luz, cada vez
mais saturados e repletos de Alegria, cada vez mais com o sorriso.
O que quer que aconteça para a personalidade, o que quer que aconteça para a vida exterior, a Vida Interior
tomará o passo sobre essa vida exterior: a Vida verdadeira tomará o passo sobre a vida Ilusória e sobre a
Ilusão.

Vocês compreenderão, realmente, o que nossos Irmãos e nossas Irmãs orientais disseram, quando falavam
da Maya como Ilusão.

Vocês compreenderão, naquele momento, o que é uma matriz falsificada, porque vocês estarão sobre esse
mundo, mas vocês não serão mais, definitivamente, desse mundo.
Naquele momento, vocês farão suas as palavras do CRISTO e viverão o Apelo do CRISTO.
Aí está o que as Estrelas pediram-me para traduzir-lhes esta noite, por minha Presença, pela Vibração e pelas
palavras.
Eu fico aí, no que eu tinha a dizer-lhes, mas permaneço com vocês.
Se se apresentam, em vocês, questões concernentes ao que eu acabo de dizer, concernentes a esse
processo e a essa alquimia da Luz, então, eu responderei, com Graça, aos seus questionamentos.

***

Questão: fora das Portas, se zonas do corpo reagem (ligadas a memórias, por exemplo), convém
inclinar-se acima, para Transcendê-las, dialogando com elas, por exemplo?
Meu Irmão, absolutamente não porque, naquele momento, você recai na Dualidade e afasta-se da Unidade.

Os Pontos do corpo são as Portas e as Estrelas.

Os Pontos do corpo são as Coroas Radiantes.

Os Pontos e as Portas podem ser os tornozelos e os pulsos, as mãos e os pés.

Mas nem toda dor fisiológica chama a Luz acima, se não, é um ato Dual e não Unitário.



E, além disso, não haverá, estritamente, ação alguma, porque você não pode forçar a Luz.

Questão: centrar-se em alguns Pontos (em especial os Pilares do Coração) permite acelerar, apesar
de tudo, esse Reencontro com a Luz?
Minha Irmã, eu, efetivamente, especifiquei que aí onde a Luz os Chama é aí onde vocês podem Chamá-la.
Vocês não poderão, de modo algum, acender um Pilar do Coração se a Luz não os Chamou nesse Pilar.

Isso é impossível.
Eu especifiquei, efetivamente, que havia, primeiro, o Apelo da Luz sobre um dos Pontos, Portas ou Estrelas, e
que, a partir do instante em que o Apelo da Luz tivesse ocorrido, numa ou em várias reprises, naquele
momento – e unicamente naquele momento – vocês podiam Chamar a Luz sobre aquele Ponto.
Isso corresponde a processos que inúmeros Irmãos e Irmãs encarnados começam a viver: uma dor aparece,
uma Vibração aparece num dos Pontos.

É a partir do momento em que a dor ou a Vibração ou a percepção apareceu sobre um dos Pontos
que se pode, por sua vez, chamar a Luz sobre esse Ponto.
Porque é o Ponto no qual a Luz Chama-os.

Vocês sabem muito bem que, mesmo se vocês portam sua consciência no Coração, não é por isso que seu
Coração põe-se a Vibrar (isso é mais fácil para a cabeça).

Mas isso se tornará fácil, assim que os Pontos Portas do corpo forem ativados e, em especial, para
as Portas que estão ao redor do peito, que são constituídas, eu os lembro, de Pontos em que a Luz
pode bater à sua Porta: o Ponto UNIDADE, o Ponto AL, o Ponto ATRAÇÃO, o Ponto VISÃO, o Ponto OD
e o Ponto KI-RIS-TI.
Mas se vocês não sentiram e viveram o Chamado da Luz, pela Vibração ou pela dor (por exemplo, no ponto KI-
RIS-TI), se vocês portam sua consciência pura, na Atenção, sobre o ponto KI-RIS-TI, vocês não o viverão.
Em contrapartida, a partir do instante (ou pela primeira vez) em que a experiência do Chamado da Luz realizou-
se, então, naquele momento, você poderá realizá-lo.

Questão: isso é, igualmente, válido para o Ponto ER do peito?
Em geral, o Ponto ER é a resultante do Ponto UNIDADE e do Ponto AL.
Eles estão na mesma linha e são as duas vertentes do Ponto ER: ER que os remete aoÉter e à Irradiação da
FONTE.

Questão: a Graça é, portanto, algo que nos é dado, mas que não se tem que procurar?
Quem é que procura a Graça?
Se é a personalidade, a personalidade não será, jamais, satisfeita pela Graça.
Vocês conhecem muitos seres humanos que viveram a Graça procurando-a?
Ao contrário, há necessidade de fazer-se o menor possível para viver a Graça.
As coisas são diferentes, a partir do instante em que o Apelo da luz ocorreu sobre um dos Pontos da
Graça.

Questão: pode haver Apelos da Luz em outros Pontos que não os Pilares do Coração?
Meu Irmão, o Apelo da Luz pode fazer-se pelas Coroas Radiantes, pode fazer-se, também, pelo Triângulo
Sagrado do Sacro.
Esses chamados far-se-ão em um dos Pontos da Luz e, por vezes, como eu disse, nos pulsos ou nos pés.
E em nenhuma outra parte.
Imaginar que uma dor no joelho, ligada a uma artrose, seja um Apelo da Luz, nada quer dizer.
Ele virá, simplesmente, num momento em que o conjunto do corpo for tomado pela Luz.
Isso vocês viverão como uma Vibração ou um calor que está presente em todo o corpo e que não é mais
identificável num Ponto, Porta ou Estrela ou Coroa.

Questão: pode-se considerar que um calor no Sacro, que sobe para a Coroa da cabeça e do Coração
seja um apelo da Luz?
Não, isso é a realização da Luz.
O Apelo da Luz faz-se, constantemente, pela Coroa Radiante da cabeça, do Coração e pelo Sacro.
Isso faz parte do que foi chamada a Nova Tri-Unidade, reproduzida no Triângulo do Coração, entre o
chacra do Coração, o ponto AL e o ponto UNIDADE (ou o Ponto MARIA, MIGUEL e CRISTO).
Agora, o Apelo da Luz, específico para cada um de vocês, far-se-á em um dos Pontos.
O Apelo da Luz está, portanto, presente para todos aqueles que foram Despertados, em uma das Coroas, já há
numerosos anos.
Aquilo de que falo é diferente, porque o que eu evoco, com vocês, é ligado à Graça da Luz e não à descida da
Luz ou à subida da Luz.
Nós estamos, aí, em mecanismos não unicamente Vibratórios, mas, efetivamente, na Graça da Consciência
que permite instalar, justamente, a Unidade.



Não viver, simplesmente, a experiência da Unidade, mas estabelecer-se na Unidade.

É, de algum modo, aí também, uma etapa final que lhes é proposta nesses Tempos de Graça.

Questão: quando se sente o Apelo da Luz em um dos Pontos evocados, é suficientemente
específico para que não se tenha qualquer dúvida sobre a realidade desse Apelo da Luz?
Meu Irmão, enquanto você não tenha feito a experiência, como você quer saber?
Quem duvida e quem põe essa questão em você?
Certamente não a Luz.
Lembrem-se de que esses Pontos, Portas ou Estrelas são lugares de Reencontro Interdimensional, entre seu
corpo de carne e seu Corpo de Existência, ou seja, com o Espírito.
Como poderia tratar-se de outra coisa que não isso, nesses Pontos?
Lembrem-se de que há ainda pouco tempo vivia-se a revelação da Luz, entre a Coroa Radiante da cabeça, as
Estrelas e as Portas do corpo.
É isso que se atualiza agora, permitindo-lhes, justamente, viver a Graça.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças por seu acolhimento e, como agora temos o hábito (Estrelas, Anciões ou
Arcanjos), vamos viver um momento de Comunhão, do Coração de cada um ao Coração de todos.
Eu rendo Graças por sua Presença.
Vivamos, juntos, essa Comunhão, e eu lhes digo, talvez, até breve.

...Efusão Vibratória...

Até breve.
___________________
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GEMMA GALGANI – 5 de novembro de 2011

  
GEMMA-GALGANI_05-11-2011 por autresdimensions

Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs, eu venho a vocês, como Estrela da Unidade.

Eu exprimirei, hoje, poucas palavras porque, além das palavras, há a viver a Graça, há a viver a Comunhão, há a
manifestar a Nova Tri-Unidade, que lhes permite, e é capaz de restituí-los, eternamente, à Verdade do Ser, à

Verdade de sua Presença, à Verdade da Alegria, à Verdade do Amor.

Muitos elementos foram-lhes dados e comunicados.

Muita Luz e Vibrações foram comunicadas e trocadas entre vocês e nós.

Muitos encontros ocorreram.

É tempo, agora, como dizia MARIA, de liberar a Graça e a Comunhão entre cada membro da Fraternidade humana.

Para isso, alguns pedidos foram-lhes feitos.

Eu voltarei, simplesmente, a um ponto, ao mesmo tempo desenvolvendo, após o benefício, porque é a cada um que
cabe viver a Verdade da Luz Una, em sua Inteireza, em sua Totalidade.

A Graça e a Comunhão são possíveis, agora, entre todos os Irmãos e as Irmãs encarnados e, também, conosco.

A ativação do Canal de comunicação Mariano assinala a iminência de alguns elementos que lhes foram, aí também,
amplamente comunicados.

***

Além de tudo isso, além das diferentes manifestações, o mais importante é, certamente, viver essa Comunhão e
essa Graça em vocês, porque é por ela, nesse Amor manifestado, conscientizado e gerado pelo conjunto da

humanidade, nesse Serviço absoluto da Luz, que vocês encontrarão o que vocês São, sua Natureza, sua Essência
e sua Eternidade.

A Luz Una, a Comunhão e a Graça são possíveis a cada instante: durante seus Alinhamentos, durante suas
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meditações e durante os momentos os mais comuns e os mais simples da vida.

Quer essa vida seja, ela mesma simples ou perturbada, há apenas pouca diferença, porque a penetração da Luz
leva-os, realmente, a distanciar-se das ilusões (tanto as suas como aquelas desse mundo), fazendo-os tomar

consciência, de algum modo, das prioridades da vida.

E a vida tem apenas uma única prioridade: é a de ser, inteiramente, a Luz, manifestada para além de todo aspecto
limitado.

A Graça e a Comunhão representam um estado que está bem além, como lhes foi dito, da comunicação, mas que
faz entrar em ressonância – entre vocês e nós, entre vocês e aqueles que estão ao seu redor, em outros lugares
sobre este planeta – um campo de Energia, um campo de Consciência, um campo de Vibrações que é o Campo

Unitário da Consciência, bem além mesmo da Merkabah interdimensional coletiva (que os reuniu na ressonância da
Unidade conosco, entre vocês e, mais recentemente, com a Terra).

***

O conjunto de conexões que devia restabelecer-se foi restabelecido, seja pelo Apelo da Luz em algumas Portas ou
Estrelas, pela ativação dos novos corpos ou pela percepção – clara e lúcida – da própria Consciência, de sua

própria Unidade, de resistências manifestadas.

A Graça e a Comunhão estabelecem-se, de maneira essencial e exclusiva, pelo Coração a Coração, seja o Coração
do um ao Coração de outro, seja do Coração de um ao Coração de todos (como dizia UM AMIGO), seja de seu

Coração ao Coração do Universo: todas as Comunhões são, doravante, acessíveis.

Ainda é necessário conscientizar-se e viver esse acessível.

A Graça, a Comunhão é, de algum modo, a finalidade da Consciência, quer ela se exprima num corpo, quer ela se
exprima num Arcanjo ou na própria FONTE.

Absolutamente todo o resto são apenas intermédios e intermediários.

Não existe outro projeto que não o de que a Luz seja sempre mais consciente dela mesma.

Os outros projetos são apenas projeções, apenas ilusões, levadas por algumas consciências, que pensam que era
possível criar outra coisa que a Luz, viver outra coisa que a Luz.

A Luz vem lembrá-los disso.

Mais do que nunca, agora, devido ao estabelecimento da Graça e da Comunhão, é possível, de maneira cada vez
mais simples, viver isso e afastar-se da ausência da Luz, sem qualquer julgamento, sem qualquer condenação, sem

qualquer partido tomado.

Viver a Comunhão da Luz e a Graça necessita de tornar-se Livre e ser Livre, a fim de que a Luz libere-os.

***

De diferentes modos, de diferentes maneiras, a Luz chama-os, e ela os chamará a estabelecer essa Graça e essa
Comunhão.

Existe, pelo Apelo da Luz que lhes é próprio, a possibilidade de estabelecer uma conexão e uma ressonância, que
lhes são próprias, com a Luz Una.

Mas existe, também, uma aproximação possível – e a vivência da Graça e da Unidade – pela ressonância de três
pontos de Comunhão e de Graça que são, é claro, ligados ao Coração e que se reforçam e manifestam-se, a partir
do instante em que vocês penetram, tanto quanto possível, na realidade e na Verdade Vibratória dos Quatro Pilares
(TRANSPARÊNCIA, UNIDADE / HUMILDADE, SIMPLICIDADE e POBREZA), fundações da nova Vida, da Dimensão
Unificada, na qual nada mais está separado (ndr: ver «Os Quatro Pilares do Coração» em «Protocolos a praticar»).

A Comunhão realiza-se pela Intenção, isso vocês sabem: simplesmente levando sua Intenção, sem nada projetar, a
um Irmão ou a uma Irmã, a uma alma encarnada.

Mas, também, através do Canal de Comunicação Mariano (ndr: ver, em especial, sobre esse assunto, a canalização
de MARIA, de 09 de setembro, assim como a primeira questão/resposta da canalização de ANAEL, de 16 de

setembro), ser permeável à Graça de MARIA e ao Anúncio de MARIA, como isso se realiza em suas estruturas e em
sua Consciência.

Cada um de vocês tem uma estrutura privilegiada de ressonância, ao nível das Portas e das Estrelas, que lhes é
própria.

Isso pode ser lugares em que a Luz chama-os, vindo bater à sua porta; podem ser, também, funções das Portas e
das Estrelas que, para vocês, têm uma ressonância específica e lhes é possível perceber e Vibrar.

***

Existe, também, uma reunião, coletiva (aliás, em conexão direta com o estabelecimento
da Merkabah interdimensional coletiva), entre os três pontos do Coração, chamados ponto central do chacra, do
Coração (Ponto Mariano) e os pontos laterais do Coração, nas zonas de enraizamento do Espírito e da alma (ndr:

ver esquemas abaixo).



Se a Atenção porta-se nesses três pontos, vocês poderão estabelecer o princípio da Graça, levando sua atenção a
uma pessoa, sem nada pedir, sem nada projetar, sem nada imaginar mais do que a simples conexão e a simples

Graça.

E a Graça, naquele momento, quando vocês a viverem, aparecer-lhes-á como a última finalidade da Consciência,
para além de toda elaboração, para além de todo plano intermediário de qualquer personalidade ou de qualquer

plano específico de qualquer hierarquia de Luz, que não existe, porque apenas a Luz é.

Porque apenas a Graça da Comunhão à Luz é.

Viver a Unidade é isso.

É conscientizar-se, de maneira absoluta e permanente, da Graça.

Viver a Unidade, a Alegria, a Felicidade, porque, vivendo isso, absolutamente tudo o que não é isso se evapora.

Viver isso os libera de todos os pesos, libera-os de todas as ilusões, de todas as crenças.

O Reencontro com a Luz – não mais de acordo com o princípio da Graça individual na Merkabah interdimensional
coletiva, mas, bem mais, nos momentos específicos aos quais é chamada a viver a humanidade – será revelado,
inteiramente, a cada consciência presente sobre a Terra, como nos planos intermediários, porque o Reencontro

dessa Graça será o elemento motor que permitirá às novas Dimensões de Vida estabelecer-se, preencher-se de sua
Presença.

***

Viver a Graça e a Comunhão é, de algum modo, privilegiar o que é essencial, ou seja, o acesso à Unidade, porque a
Unidade, eu repito, representa a soma de todas as respostas que podem existir a todas as questões.

A Graça não é mais um questionamento, a Graça não é, tampouco, uma dúvida, mas, efetivamente, a vivência e a
afirmação da Luz e é o único objetivo.

Muitos de seus Irmãos e de suas Irmãs que não vivem a Graça, são inspirados – porque eles pensam nisso,
verdadeiramente – a atraí-los a etapas ilusórias e intermediárias nas quais são prometidas, enchem-lhes a cabeça

de todas as ilusões do poder, do intelecto e de qualquer outra coisa que não a Graça da Luz.

Essa Graça da Luz é-lhes acessível, como vocês sabem, a partir de agora, por toda a parte, porque a Luz espalhou-
se no mundo, porque a Porta de CRISTO foi aberta, porque a Porta Estreita cruza-se.

Haverá, sempre, Irmãos e Irmãs que estarão na negação absoluta disso, porque a concepção, a crença e a fé deles,
mesmo da Luz, não correspondem ao que nós anunciamos, ao que nós dizemos e ao que nós Vibramos a vocês.

Isso faz parte, aí também, da Graça da Luz, que é deixar viver a Liberdade total, mesmo para aqueles que, de
maneira extremamente simples, recusam-na, argumentando o princípio do livre arbítrio, argumentando o princípio de

evolução, argumentando o princípio de qualquer hierarquia de luz ou de qualquer salvador de luz ao qual eles
aderem.

Mas isso não permitirá a eles, jamais, viver a Graça, porque eles se desviaram da Graça, que é o caminho da
Infância, o caminho da Simplicidade.

***

Isso pode parecer, para aquele que não o vivem, terrivelmente simples dizer que a Luz é Tudo e que não há outro
objetivo que não a Luz.

E que esse objetivo não está em outra Dimensão, não está em outra vida, não está em outro momento, mas que
tudo está inscrito, agora, inteiramente, aqui, uma vez que a Luz fecundou esse mundo, uma vez que a Luz voltou a

penetrar o manto da Terra.

Então, nada mais há a manifestar que não a Vibração da Luz.

Nada mais há que Ser senão a Luz.

É claro, aqueles que aderem a outras crenças e que não vivem a Graça permanecem livres para crer que a Luz está
na elaboração de planos, na elaboração de um projeto, qualquer que seja.

Não há projeto para a Luz, porque a Luz É, de toda a Eternidade, e ela não se inscreve numa duração, ela não se
inscreve num projeto de evolução ou de futuro.

Porque a Luz é onipresente e ela apenas chama sua própria conscientização dela mesma, nela mesma.

É claro, as condições dessa vida nesse mundo fizeram com que o homem passasse seu tempo a elaborar e a
imaginar cenários de Luz, arranjando-os, a ele, ou uma religião, ou planos intermediários.

***

A Luz nada mais quer do que ser a Luz, e isso, eu os lembro, é sua Essência.

Viver isso é reencontrar a Graça.

Viver isso é estabelecer a Comunhão e, estabelecendo a Comunhão, então, vocês se conscientizam, realmente, de



que nada há a procurar, de que nada há a encontrar, de que nada há a provar (tanto a vocês mesmos como ao
resto do mundo): de que há apenas a manifestar o que vocês são, bem além desse corpo, bem além dessa pessoa

que os habita.

Isso é a Graça e essa Graça é oferecida, inteiramente.

O estabelecimento da nova Tri-Unidade (e a retransmissão que será tomada, em breve, pelo Arcanjo URIEL, na
Terra ascensionada)  preenchê-los-á de Graça, se vocês se abandonam a Ela, se vocês deixam cair toda veleidade
de crer que há algo a compreender, se vocês abandonam toda veleidade de crer que há a explicar uma Presença ou

uma reencarnação, se vocês aceitam fundir-se na Vibração de sua Consciência (onde quer que ela se instale: na
Coroa radiante do Coração ou da cabeça, numa das Portas ou das Estrelas).

Então, tudo se tornará cada vez mais fácil.

E, quaisquer que sejam as confrontações interiores, elas não poderão durar.

Serão apenas iluminações, que fazem crescer a Graça, crescer sua Presença, seja na superfície desse mundo ou
no corpo de Estado de Ser, porque, para vocês, naquele momento, vivendo a Graça, não poderá haver diferença

entre sua Presença sobre esse mundo e sua ausência sobre esse mundo, porque vocês realizarão a Graça de estar
presentes por toda a parte, ao mesmo tempo.

Isso é viver a Comunhão.

Isso é viver a Graça, que nós esperamos, o maior número viverá e já vive.

***

Se houvesse algumas palavras a gravar, em relação à Graça e à Comunhão, é, realmente, compreender, com o
Coração, que nada há a compreender, que nada há a explicar, que nada há a procurar, porque vocês são isso, em
sua Essência, como todos nós; que o princípio de separação da consciência, desse mundo, é apenas uma ilusão.

Que nada há a melhorar, porque tudo já está perfeito, porque o Espírito é perfeito, não há que melhorar.

Apenas a alma prisioneira nesse mundo pensa dever melhorar-se para escapar de seu próprio condicionamento
que, obviamente, jamais põe fim ao condicionamento, uma vez que a alma é prisioneira.

Apenas o Espírito é Livre.

Mas o Espírito não é a alma, ainda que a alquimia dessa Liberação, essa tomada de consciência, real, realize-se no
Templo do corpo e no Templo da alma, que é o Coração.

É necessário conscientizar-se de que a Graça é uma evidência e algo que faz parte da natureza de toda
Consciência, em qualquer Plano, em qualquer Dimensão.

Se vocês vivem a Vibração disso, então, a Alegria preenchê-los-á.

Qualquer que seja o estado do corpo, vocês não poderão sofrer.

Qualquer que seja o estado de suas emoções, vocês não poderão ser afetados.
Qualquer que seja o estado do mental, vocês não poderão mais, tampouco, ser alterados.

Naquele momento, vocês saberão que a Graça age e que a Graça está agindo, em todos os setores de sua vida,
propiciando a Graça de ser a Alegria, propiciando a Graça de viver a Unidade reencontrada.

Aquele que vive a Unidade não projeta mais em qualquer diligência, qualquer que seja.

No Ser que vive a Graça nada há a querer fazer.

Nada há a querer Ser, que não seja, já, na Eternidade.

***

Viver a Graça da Luz convida-os e convidá-los-á, pela Comunhão, a estabelecer-se, cada vez mais, nesses Quatro
Pilares do Coração, não como um exercício mental, mas, efetivamente, como uma realidade Vibratória, da própria

natureza da Consciência, que é Alegria Eterna.

Quanto melhor vocês viverem isso, menos vocês poderão ser afetados pela desordem do mundo, ou pela desordem
de qualquer ambiente.

Quanto melhor vocês viverem a Graça da Unidade, menos vocês poderão ser alterados no que vocês são, por quem
quer que seja, ou pelo que quer que seja.

A Comunhão, a Graça não justifica qualquer explicação porque ela é, como eu disse, a finalidade última, a
Revelação de sua Unidade, a Revelação da Beleza da Consciência inteira, Una e indivisível, que reúne, na

Liberdade absoluta, o conjunto da vida (bem longe da lei de resistência desse mundo, bem longe dos sofrimentos
desse mundo).

Os mundos da Unidade, da Graça não conhecem o sofrimento.

Eles não conhecem, tampouco, a sombra.



Nada há a combater na Graça.

Nada há a separar, nada há a dividir, nada há a tirar.

Apenas a consciência chamada fragmentária os fará crer que há algo a melhorar, que há uma autoridade a seguir,
qualquer que seja, que há princípios hierárquicos ou princípios de subdivisão de Luz.

Isso é falso, porque aquele que vive a Graça não pode, de modo algum, ser enganado por qualquer palavra, por
qualquer ensinamento, pelo que quer que seja de exterior a ele mesmo.

Porque o Ser que estabelece a Graça e a Comunhão (com outro Coração, com outra Dimensão), vive a própria
Essência do Amor, que é a Liberdade e a Relação de todas as Consciências.

Como é que o Amor, que é perfeito, poderia ter necessidade de qualquer organização, de qualquer denominação ou
de qualquer intermediário?

***

O que é perfeito é perfeito, de toda a Eternidade, não pertence a qualquer tempo, nem a qualquer limite.

E é para isso que sua Presença chama-os.

É a isso que sua Comunhão, de Presença a Presença, convida-os.

Os diferentes nomes que nós lhes demos – Sementes de Estrelas, Filhos da lei de Um – fazem apenas traduzir –
nessa linguagem humana, tão redutora – a Verdade da natureza de toda Consciência, que é Graça e Eternidade.

Há apenas o peso das ilusões, há apenas o peso das divisões, há apenas o peso desta Terra, que os afastou – sem
poder, jamais apagar – da Verdade.

Mais do que nunca, o Apelo da Luz, hoje, espalha-se em vocês, como uma Graça, e vem pedir-lhes, batendo às
suas portas, para reencontrar a Graça.

Não há que elaborar, nem que construir, nem que projetar.

Há apenas que viver a Comunhão, a Graça.

Há apenas que manifestar a Presença do Ser, nessa frase específica que lhes foi revelada pelo Governador da
Intraterra: «Eu sou Um» (ndr: ver a canalização de RAMATAN, de 08 de outubro e a brochura «Humanidade em

Evolução» incluídas em nosso site).

Porque esse «Eu sou Um» está inscrito bem antes do que é chamada, comumente, a queda, que lhes permite
descobrir que nada, jamais, verdadeiramente, caiu, exceto na ilusão.

A vida chama-os a voltar a se tornar conscientes e lúcidos, para além de toda armadilha, para além de toda manobra
de confinamento, para além de todo plano intermediário que quer fazê-los crer que a Luz não é para agora e que a

Luz não é desse mundo.

Doravante, a Luz é desse mundo, a fim de que esse mundo volte a tornar-se, em sua nova Dimensão de vida, o
Reino (que lhes caberá viver, ou não, em total independência e em total Liberdade).

Aquele que ainda não viveu a Graça não pode aceitar que a Graça é o objetivo e a finalidade porque, para ele, a
Graça pode apenas ser um meio de levar a termo alguns objetivos de luz, de conhecimentos.

E ele se engana, pesadamente, conduzido e cego pelo seu ego, pelo seu corpo de desejo, pelas ilusões.

***

A Graça é a finalidade, uma vez que a Graça é sua natureza, de toda a Eternidade.
Nada há, portanto, como eu dizia, a encontrar, uma vez que nada há a procurar.

Há apenas a Ser.

A Luz e o CRISTO estão de volta, entre vocês, em vocês, porque o conjunto de mundos está em vocês.

Nada há de exterior, a não ser a projeção da própria consciência.

Nada há de real, a não ser a Graça.

A Sombra apenas pode existir para aquele que está na Sombra e invertido em relação à Luz e que vai avaliar e
julgar sua vida, no princípio dessa alternância de Sombra e de Luz.

A Graça não conheça a Sombra.

A Graça não conhece a tristeza, nem o sofrimento, porque ela é, realmente, o objetivo e a finalidade.

Ela é a Verdade inicial, a Ressonância Final, e a Vibração Final que unifica e libera os mundos na Liberdade de
manifestação da Consciência em todas as dimensões, em todos os orientes.

Viver isso é reencontrar a Liberdade, não a liberdade de prosseguir esse mundo, mas, efetivamente, a Liberdade do
Ser, a Liberdade da Graça, que não pertence a qualquer mundo, porque ela está presente por toda a parte.



Durante este período de tempo, no humano, nesta humanidade, não há mais a realizar do que isso.

Isso não é um trabalho.

Isso é, verdadeiramente, esse Abandono à Luz.

A Graça não é para procurar, ela é, apenas, a Ser.

E ela é, a partir do instante em que vocês não estão mais na elaboração mental, na construção de outra coisa que
não a Graça.

A Graça não deve ser construída, porque ela é.

É claro, a Graça não pode ser aceita por aqueles cuja vida está, de maneira ilusória, totalmente confinada no poder,
na dominação (que são apenas as resultantes de medos).

A Graça e o Amor são o oposto do medo, porque o medo afasta a Graça.

De fato, de que a Graça poderia ter medo?

Porque quem tem medo em vocês não é a Graça, mas, justamente, a ausência de Graça.

Quem tem medo, em nós, quando estamos encarnados, é, justamente, o medo de perder essa Graça.

E, é claro, a encarnação que nos afastou da Graça, fez-nos descobrir o medo, o sofrimento, mas todas essas coisas
terminam, de maneira definitiva e total.

Eu poderia dizer, também, que vocês são, exatamente como nós, os Filhos da Graça e da Unidade.

Retenham, efetivamente, que de onde levar-se sua Atenção e sua Intenção (na revelação da Graça sobre a
humanidade) resultará seu estado de Graça e, portanto, sua finalidade.

Todo o resto, sem qualquer exceção, são apenas obstáculos para a Graça.

***

Qualquer que seja o tempo que faça em seu país ou em seu Interior, independentemente do que vocês tenham
aprendido, seja o que for o que tenham aderido, é tempo, agora, de liberar a Graça, de viver a Graça, porque não há

outra finalidade, não há outra evolução, não há outra vida que não aquela da Graça.

A Estrela da Unidade que sou vai, agora, comungar com vocês (no Silêncio, no Silêncio de minhas palavras, mas na
Plenitude da Graça), fazer ressoar, do Coração de cada um de vocês a todos os outros, de meu Coração, ao

conjunto de seus Corações.

Lembrem-se, de maneira coletiva: há, simplesmente, que ser o Silêncio, que ser a Consciência que se leva a esse
Templo, que é o corpo, na nova Tri-Unidade, sem nada pedir, sem nada esperar, simplesmente na manifestação da

Vibração.

É tempo, agora, de viver, em Comunhão, a Graça.

Eu lhes peço, simplesmente, no Silêncio de nossa Graça, nos instantes iniciais, para levar a atenção a CRISTO,
MARIA e MIGUEL do peito (lugar do Templo, lugar da ressonância da Luz), sem nada pedir, sem nada esperar,

simplesmente, vivendo a fé, vivendo o Amor.

É tempo, agora, de comungar.

Esse será meu modo de dizer-lhes meu Amor, no Silêncio, de dizer-lhes nossa Verdade comum.

Nós somos Seres de Graça, porque somos Seres de Comunhão.

Juntos, unidos e livres, façamos isso, agora, todos juntos.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Em nome do Um e em nome de todos, na Tri-Unidade da Verdade, amados do Um e amados de todos, eu sou
GEMMA e eu comungo à sua Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111112_-_GEMMA_...

~ A SENTENÇA VIBRATÓRIA ~

 Eu sou GEMMA GALGANI. 
Irmãos e Irmãs, que a Paz e a Luz vibrem em nossos Corações.

Eu venho, hoje, para falar enquanto portadora da Vibração UNIDADE, a fim de dar uma série, não de detalhes,
mas de generalidades referentes ao processo, em si mesmo, denominado Ascensão.

Eu tentarei exprimir as palavras que são as mais corretas para um processo que está eminentemente
associado à experiência e à vivência e que apenas pode ser traduzido dificilmente com palavras.

Mas eu irei colocar, de algum modo, as bases do que será dado e desenvolvido, posteriormente, pelos
Anciãos, por outras Estrelas ou pelos Arcanjos, em função, se eu puder dizer, do grau de adiantamento do

estabelecimento da Luz, sobre este mundo.

***

Em suma, eu poderia dizer que existem tantos mecanismos ascensionais quanto seres humanos e eu poderia
também dizer, resumidamente, que a Ascensão é um mecanismo único referindo-se à totalidade da

humanidade.
Vocês irão compreender facilmente que tudo depende do ‘ponto de vista’ no qual podemos nos colocar para

falar deste fenômeno e deste mecanismo.
O ponto de vista coletivo corresponde, efetivamente, a um determinado momento, específico, observável,

avaliável, pelo conjunto da coletividade humana, seja neste corpo ou ainda no que resta da matriz astral para
aqueles que nós costumamos chamar de desencarnados, que fizeram parte desse ciclo de experimentação,

desse ciclo de confinamento (não importa o nome que nós lhe dermos).
 Antes de mim, a nossa Irmã MA (ndr: intervenção, no mesmo dia, de MA ANANDA MOYI) abordou alguns

processos relativos à alternância de duas consciências.
O processo de Ascensão, em si mesmo, é justamente o momento em que esta alternância, a título individual,

GEMMA GALGANI Estrela de Maria - 12 de novembro de 2011 - Autres
Dimensions
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termina, para vocês, individualmente.
Permitindo-lhes, então, estabelecer-se no seu futuro Vibratório, de alguma forma, aguardando (e essa palavra

aguardar não é insignificante) o processo coletivo que, ele, é claro, é sincrônico para o conjunto das
consciências presentes deste lado do véu, como do outro lado do véu (nas portas da morte astral, para os

Irmãos e Irmãs que estão sem corpo, no momento).

***

De maneira muito pertinente, muitos seres humanos, hoje, vivem estados que os fazem passar, como dizia MA,
de um estado a outro.

Vai chegar um momento (que talvez já tenha chegado, para alguns de vocês) em que, sejam quais forem as
oscilações da Luz podendo apresentar-se a vocês (quer seja nos Alinhamentos, em suas meditações ou em
atos bem corriqueiros), esta oscilação, este basculamento de um estado a outro, simplesmente, não vai mais

existir.
Ou seja, vocês estarão, de maneira constante e na maior parte da sua vida, em um determinado estado.

Este estado vai corresponder, primeiramente, à permanência, mais ou menos total, de mecanismos
correspondentes ao que foi chamado de Coroas (Coroa Radiante da cabeça e Coroa Radiante do Coração).

Vai chegar uma hora em que as oscilações associadas a momentos, observáveis ou não, em que a
intensificação da Luz Vibral se manifesta, onde vocês não farão mais diferença entre estes momentos e,

justamente, os momentos ordinários.
Novamente, isso pode se referir à Coroa Radiante da cabeça, à Coroa do Coração ou, ainda, ao sacro.

***

Paralelamente a isso, vocês irão constatar, muito facilmente, que o que constitui o conjunto do corpo de desejo
(seja através do corpo, através das emoções, através mesmo do mental e da razão) não apresenta mais

oscilação, que seu humor, que seu estado vai permanecer em certa estabilidade.
Nesta estabilidade, não haverá mais manifestação de qualquer questão, de qualquer desejo.

Naquele momento, vocês próprios irão se surpreender com nada desejar e em estar, simplesmente, na
aceitação total do que vocês estão prestes a viver, sem exaltação, sem possibilidade de colocar-se a menor

questão, sobre o futuro, sobre o passado ou sobre o próprio sentido do que se é deixado viver, neste instante.

***

Resumidamente, podemos dizer que, a um dado momento, o próprio mecanismo de ‘vasos comunicantes’,
palavras empregadas por MA, simplesmente não vai mais existir, pois a consciência estará em equilíbrio.

Este equilíbrio é um equilíbrio que não é ainda o mecanismo de Ascensão coletivo final, mas que contribui,
grandemente, a título individual, para estabelecer, para a Terra, o momento da sua escolha.

Através deste estado (no qual vocês estarão, ainda uma vez, na sua hora, se eu puder empregar essas
palavras) dar-se-á, de algum modo (e, aí também, eu retomo a expressão de MA), a sentença Vibratória.
 Esta sentença não é um julgamento, pois a Luz é justa e ela não pode julgar, ela pode apenas constatar.

E isso irá permitir-lhes constatar, vocês mesmos, quem permanece neste estado estável.
Dessa maneira, então, vocês compreenderam, existe uma amplitude de movimentos e de oscilações que irá

culminar (no final, que é o seu) em uma estabilidade e, então, em uma forma de permanência da própria
consciência, em um estado ou em outro.

Independentemente do que acontecer, naquele momento, isso será, exatamente, para vocês, o que é justo e a
sentença mais consoante com a sua consciência.

Permitindo, então, no momento coletivo, apreender-se do justo estado do seu futuro.
Então, é claro, aí também, e dependendo do estado da sua consciência (no seu final, que é o seu), irão resultar

os diferentes mecanismos possíveis da Ascensão.
Para alguns de vocês, ou já lhes foram mostrados, ou já foram vislumbrados, ou foram objeto de

especulações, de diversas maneiras.

***

O que é para reter, e que é essencial, é que, nesse momento coletivo, que ninguém sabe a data, todos vocês
estarão (de maneira milagrosa, se pudermos dizê-lo) absolutamente sincrônicos com o seu próprio Futuro.

Não pode ser de outra forma, e não poderá ser de outra forma, naquele momento.



A Inteligência da Luz é total.
Ela respeita, totalmente, a sua Liberdade de Ser.

A sua Liberdade de Ser passa pela liberdade total, de cada ser, e pela aceitação total, durante esse momento
coletivo, de que cada consciência está, precisamente, colocada no seu lugar correto, de que este lugar correto

assume um dos aspectos possíveis das diferentes Ascensões.
Quais são esses diferentes aspectos possíveis?

Eles serão os seguintes, insistindo no fato de que não haverá qualquer interrupção da própria consciência.
Ou seja, o que vocês conhecem, ainda hoje, como a alternância vigília-sono, por exemplo (onde, além do

estado de sonho, nenhuma lembrança emerge da noite), simplesmente não vai mais existir.
Simplesmente vai chegar um momento em que a consciência não poderá mais, de forma alguma, ser obstruída

ou interrompida, de nenhuma maneira.
Quer seja pela alternância vigília-sono, quer seja pelas oscilações (de qualquer modo, normais), da integração

da Luz, naqueles momentos, a consciência será Una, permanente e indivisível, refletindo-se por diferentes
consequências, para cada um, dependendo, justamente, desta famosa sentença Vibratória.

***

Alguns irão ver a sua consciência e o corpo, nos quais eles estão, elevar-se, real e concretamente, do solo,
para serem levados e conduzidos, pelos raios de Luz branca, ao seu destino.

Isso diz respeito, também, às consciências que fizeram a escolha, há muito tempo, além da sentença, de
acompanhar esta Dimensão até o seu extremo limite, a fim de receber os códigos que eu chamaria de

semeadura (que serão desenvolvidos posteriormente) da nova Dimensão de vida, denominada 5ª Dimensão ou
além.

***

Lembrem-se bem de que o processo que eu descrevo para vocês será simultâneo e sincrônico, mesmo se, é
claro, existe e existiu, desde as Núpcias Celestes, a possibilidade, para algumas consciências (e, em particular,
de outros continentes que o seu), de experimentar a consciência plena, sem o corpo, enquanto permanecendo

nesta Dimensão e de se tornar, de alguma forma, o que o olhar da personalidade poderia denominar, de
maneira divertida, um fantasma (mas que não é um).

***

Outras consciências irão escolher, pela sentença Vibratória, deixar a Luz dissolver inteiramente o conjunto das
últimas Ilusões, desnudando a consciência no seu novo corpo: a lagarta se torna borboleta, por completo.

A lagarta não será despojada, mas, sim, de alguma maneira, transmutada e fagocitada, diretamente, pela Luz.
A consciência irá se encontrar, então, em dissolução na Luz, no corpo de Estado de Ser, sem qualquer

interrupção da consciência, sem qualquer dificuldade.
O ‘choque da humanidade’, para estas consciências, será reduzido à sua simples expressão, como durante o

momento de despertar depois de um sonho, diretamente de um estado a outro, sem poder, no primeiro
momento, diferenciar entre o antes e o depois deste acontecimento.

***

Para as consciências cuja sentença Vibratória for a perpetuação da alma, durante algum tempo, a perpetuação
deste corpo (sejam quais forem as razões que nenhuma consciência tem que julgar), então, o caminho poderá

ser diferente.
Poderá ali haver translação deste corpo pelas Forças que nós denominaremos (de maneira ampla, e é

voluntária, hoje) Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, tendo relação e pertencendo aos
mundos em estrutura de carbono Unificados, como alguns dos nossos irmãos que foram mencionados:

Pleiadianos, Vegalianos, Arcturianos, por exemplo.

***

Para outras consciências chamadas, cuja liberdade corresponde à perpetuação da consciência, além deste
corpo, em uma estrutura de carbono, haverá, naquele momento, contato com a Luz, estabelecimento da

Unificação, não dissolução da alma, mas, consciência da alma e da própria consciência para viver a experiência
desejada em um novo corpo.



Esse novo corpo não passa pelas portas do esquecimento (chamadas de nascimento, sobre este mundo),
como todos nós vivenciamos, mas, sim, como a continuação da consciência no que ela se tornou, na idade e
na consciência da sentença Vibratória do momento, permitindo, então, à alma perpetuar-se, durante o tempo

necessário que ela irá julgar bom para ajustar-se a fim de encontrar a Liberdade total.

***

Todos esses processos referem-se ao conjunto da vida, deste lado do véu, como para as almas que estão
aguardando esse momento.

Vocês têm a possibilidade, enquanto mantendo esse corpo, a partir de hoje, de aproximar-se, cada vez mais
facilmente, da sua sentença Vibratória.

Isso irá permitir, quer vocês estejam na consciência limitada ou na Consciência Ilimitada, viver o mesmo
processo de absorção da Luz, cuja consequência será, evidentemente, diferente, segundo a sua Liberdade e

segundo o que vocês concebem e Vibram da Liberdade.
Isso será feito então, exatamente, para cada um, segundo a sua Vibração.

***

No que se refere a um número importante de consciências não tendo, até agora, se pudermos dizer, qualquer
ciência dos processos em curso, ou tendo uma negação, até mesmo, absoluta dos processos em curso, se

essas pessoas fizerem parte do que vocês chamam de seus próximos, não há qualquer preocupação porque,
para cada consciência, há um plano justo, um destino justo que pode, de qualquer forma, ir ao encontro da lei

de Liberdade.
Se, obviamente, a Liberdade de uma consciência for permanecer na ação-reação, essa será a Liberdade dela,

mas com toda ciência do que é a Luz e do que propõe a Liberação total, em meio à Unidade.
A partir deste instante, ou a partir do momento em que vocês tiverem conscientizado (não pelas minhas

palavras, mas pela sua própria experiência individual que deve ocorrer durante este período extremamente
curto), vocês não terão mais, é claro, qualquer interrogação, qualquer medo, contrariamente ao que acontece

habitualmente durante o anúncio da sua morte, neste mundo.
O que vem, ainda uma vez, não é a morte, mas a Vida, em sua plenitude, em sua Liberdade e no respeito a

cada consciência, integralmente.

***

A ação coletiva da Luz, é claro, vai passar por uma série de desaparecimentos, totais e instantâneos, de alguns
elementos que não existem.

Tudo o que foi elaborado, construído (como elemento de proteção, como elemento não natural), simplesmente
será eliminado pela Luz.

O que é eliminado é estritamente o que não existe, e absolutamente não o que existe (mesmo fora da Luz) e
que se refere à consciência.

Esta convicção irá se estabelecer, em vocês, mesmo se, para alguns, em um primeiro momento inicial, isso se
refletir, efetivamente, por um choque ou um terror.

Mas o choque ou o terror será apenas um instante extremamente breve e transitório não podendo resultar, de
forma alguma, na persistência de qualquer ilusão, de qualquer sofrimento ou de qualquer alteração da própria

consciência.
Em suma (e como isso lhes foi dito), quanto mais o tempo transcorrer e passar, neste mundo onde vocês ainda

estão, mais vocês se aproximam do seu estado de consciência por vir, e menos resta tempo para viver o
choque da transição.

***

Novamente, irá parecer-lhes, cada vez mais claramente (seja na consciência limitada, seja na Consciência
Ilimitada), que não pode resultar qualquer dano, qualquer sofrimento desse mecanismo de passagem à Luz,

seja qual for seu futuro Vibratório.
Aqueles de vocês que se afastaram da Luz (com justa razão, porque eles nada vivem) vão viver exatamente a

mesma certeza Interior, que aquela que é a sua, com relação à Luz.
O conjunto do que foi nomeado medo ou apego coletivo ou individual está em fase de dissolução.

O anúncio realizado pelo Arcanjo MIGUEL corresponde, em vocês, a uma nova dinâmica da sua consciência,
uma nova dinâmica de percepção e de distanciamento, ou não, entre a Vibração da consciência Una e a

Vibração, se pudermos assim exprimir, da consciência limitada que é, ela, justamente, a ausência de Vibração.



Imergir no Supramental, tornar-se Luz (seja qual for o seu mecanismo ascensional, próprio e individual), ver-se-
á despojar-se e se livrar (devido mesmo ao desaparecimento individual e, depois, coletivo, do sistema de

controle do mental humano) das emoções escravizadoras, da identificação com a personalidade, permitindo-
lhes viver isso sem medo.

***

O choque será cada vez mais curto quanto mais o tempo da Terra avançar.
Não peçam, então, absolutamente, que as coisas se acelerem, não estejam, como isso foi explicado pelo

Comandante, na espera, mas na esperança, pois é o que vocês vivem, nesse momento.
E a esperança não é uma espera, a esperança é um estado Vibratório no qual, colocado no centro dos Quatro

Pilares do Coração [Humildade, Simplicidade, Transparência e Caminho da Infância/Pobreza de Espírito],
ocorre a Passagem da Porta Estreita.

 Tendo realizado essa Passagem, individualmente, depois, coletivamente, vocês irão se aperceber, de maneira
muito simples, de que todas as apreensões, de que todas as interrogações, referentes à aniquilação da

personalidade ou da consciência limitada, não terão mais qualquer sentido.
Quanto mais vocês se aproximarem deste estado (que lhes diz respeito individualmente), quanto mais vocês

constatarem isso, ao redor de vocês, mais vocês irão saber, de maneira inequívoca, que vocês se aproximam
desse choque.

***

Eu os lembro (e eu vou terminar nessas palavras, não desejando, neste dia, abrir um espaço para perguntas,
porque várias respostas lhes serão dadas pela sua própria experiência, a partir de agora) de que quanto mais
vocês forem para esta Vibração, ou para a negação da Vibração, mais vocês irão constatar que as zonas de
sombras ou as zonas de resistências, que as zonas de interrogação, afastam-se de vocês, da sua vida, cada

vez mais rápido.
Preparando, então, pelos sinais do Céu e da Terra (que são apenas os seus próprios sinais: de fato, o Céu vai
rasgar-se, do mesmo modo que o seu envelope cardíaco vai se rasgar), liberando, então, a Essência do Ser, a

fim de viver a borboleta.
Aquele que desejar, por uma razão que lhe for própria e íntima que ninguém tem que julgar, permanecer

lagarta, irá permanecer, sem qualquer problema, a lagarta que ele deseja se tornar.
Nós lhes dissemos que esta época é o período da cocriação consciente: isso não é uma palavra em vão, isso
não é uma expressão ou uma alusão seja ao que for, mas, sim, a verdade do que é para viver, para cada um.

***

A Unidade não é um estado a conquistar, é um estado que se estabelece.
Ele se estabelece, como isso foi dito, pela Graça e pela Comunhão cada vez mais abundantes sobre esta

Terra, para um número de consciências cada vez mais considerável.
Portanto, apenas as consciências que desejarem manter a antítese do Amor (isto é, o medo e o poder) irão

viver, em última análise, o confronto com a Luz Vibral como um fogo devorador.
E isso será um fogo devorador, não para a consciência, mas para o que, em meio à consciência, se opõe

bravamente à Vida.
Por que a Vida é Una, nos mundos de carbono Livres, como nos mundos multidimensionais Livres.

O que vem é o retorno da Liberdade.
O que vem é Alegria, em vocês, como para o conjunto da Terra.

Admitam que somente aquele que não conhece a verdadeira Alegria, da Vibração do Amor e do Coração, não
pode aceitar, enquanto ele não a vivenciou, a Luz.

Mas a Luz se estabelece para todos: mesmo aqueles que desejarem se extrair, não poderão dali se extrair,
seja onde for que eles estiverem, quando o momento coletivo for anunciado.

***

Dessa maneira, então, pela ação do Arcanjo MIGUEL, pela sua ação, e pela nossa ação conjunta (de onde nós
vínhamos, dos espaços multidimensionais, dos Multiversos ou dos Universos), a única finalidade, sejam quais

forem o ponto de vista e a forma de olhar, é unicamente a Alegria, a Liberdade, o Amor e a Unidade.
Cada dia que vocês tiverem que passar deve ser preenchido da Vibração da Luz ou da ausência da Vibração.

Mas, a cada dia (que se refere, ainda uma vez, à grande maioria da humanidade; eu não falo, é lógico, das
forças ferozmente opostas à verdadeira Luz, que são em número extremamente limitado em relação à massa



da humanidade, independentemente da sua origem estelar, Dimensional, tendo vivenciado o confinamento), a
sede de Liberdade, expressa e visível na superfície desta Terra, desde o início deste ano, seja qual for o

aspecto, às vezes incoerente, apenas reflete a aspiração da humanidade à sua Liberdade e à sua Liberação.
Não é mais tempo, hoje, de deixar o mínimo medo substituir a Alegria da Liberdade e da Liberação.

Há, apenas, seja qual for o seu futuro Vibratório, que viver plenamente a Alegria da Luz.
A maneira que vocês irão viver este período, apreendam-se bem, depende, em última análise e como sempre,

de vocês e de vocês somente, mas com uma agudeza da consciência a nada comparável em relação às
experiências que vocês puderam realizar, há alguns meses ou há alguns anos desse tempo terrestre.

***

Aí estão os poucos elementos que eu retransmiti, em nome das Estrelas, pela Vibração que é minha e de
vocês.

Outros elementos, referindo-se mais diretamente aos mecanismos Vibratórios e não mais somente à
consciência Vibratória, serão trazidos pelos especialistas em consciência e em Vibração.

Eu simplesmente desenhei o quadro geral desse processo ascensional referente, sem qualquer exceção, ao
conjunto da humanidade.

Vários Arcanjos e Anciãos lhes disseram que tudo estava realizado nos Universos Unificados.
Tudo está, efetivamente, realizado e tudo irá se realizar, nesta Dimensão, agora, de maneira mais ligeira, seja

qual for o choque da humanidade.

***

Irmãs e Irmãos encarnados, que a Paz da Unidade seja, para sempre, a sua Morada.
A hora da Ressurreição é uma hora de Alegria.

Os tormentos que sua consciência pôde vivenciar, nas semanas e meses transcorridos, para aqueles de vocês
engajados mais lucidamente, talvez, no caminho da Luz, não têm que ser julgados, condenados ou rejeitados

porque representou, para vocês, o seu caminho e o seu encaminhamento para aceder a isso.
Que a Graça seja, então, dada para o caminho de cada um, para o Amor de cada um.

A ação da Graça e a Comunhão do conjunto dos Despertos da Terra vão tornar, de algum modo, a cada dia, a
tarefa mais evidente e fácil, para a Luz, no seu estabelecimento total.

Eu vou terminar com essas palavras, com Amor, pelo Amor, e no Amor da Luz Una.
Que a Alegria seja a sua Morada.

Até uma próxima vez.

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

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article53e7.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-12_novembre_2011-art...
12 de novembro de 2011

(Publicado em 13 de novembro de 2011)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-12_novembre_2011-article53e7.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article53e7.html


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111126_-_GEMMA_...

~ O EFEITO DA FUSÃO DOS ÉTERES ~~ O EFEITO DA FUSÃO DOS ÉTERES ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu volto, entre vocês, para explicar e dar uma série de elementos sobre o que

vocês serão levados a viver.
Eu irei me exprimir enquanto Estrela UNIDADE, que, para alguns de vocês, está presente no seu Canal

Mariano.
O que eu vou exprimir será feito, é claro, através das palavras, mas, sobretudo, da Vibração.

Eu venho fornecer os elementos de que lhes falou ANAEL, mas eu me dirijo, especificamente, a vocês, aqui
como em outros lugares, que vivem os processos Vibratórios da Luz, ou que são chamados a vivê-los, muito

em breve.

***

Desde algum tempo, durante este ano, aquele que se denomina SRI AUROBINDO falou-lhes da Fusão dos
Éteres, ocorrendo no céu.

Hoje, ou seja, a partir de agora ou, já, desde algum tempo, alguns Irmãos e algumas Irmãs vivem, por sua vez,
esse processo de Fusões dos Éteres, ocorrendo na Consciência, no corpo, levando a Consciência a viver um
processo específico que está, naturalmente, associado à Porta posterior de CRISTO, a Porta OD, que está,

também, ligado, é claro, aos Quatro Pilares e que está em ressonância direta com a Consciência que acede à
Unidade e ao Si.

Eu irei situar, de novo, o que eu vivia, em meio à Unidade, enquanto estando encarnada, durante a minha última
curta vida terrestre.

Porque o que vai suceder a vocês é exatamente isso, com intensidades mais ou menos fortes, durante
momentos mais ou menos prolongados.

O conjunto desses processos inscreve-se no Apelo da Luz.
O Apelo da Luz que lhes pede para Serem a Luz, para tornarem-se Transparente, para atravessarem a Porta
OD e para estabelecerem-se no que eu chamaria, pela minha origem, de casamento místico com a Luz, com

CRISTO.
Isso se realiza, em vocês, de diferentes modos, nos tempos que são extremamente curtos, já iniciados, para

alguns de vocês, iniciados e que, para outros, estarão muito perto.
E para aqueles que ali se interessam, isso está em relação direta com o que acontece no Sol, que é o portador

GEMMA GALGANI - 26 de novembro de 2011

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111126_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


do Logos CRISTO-MIGUEL, o portador, também, dos corpos de Estado de Ser e da sua Liberação.

***

A Fusão dos Éteres, que é ilustrada em seus céus por esta Luz azul, acontece em vocês.
Ela vai ocorrer por mecanismos Vibratórios que vão se situar em locais e em lugares específicos do corpo,

mas, também, expressar-se na própria Consciência pelo acesso a estados cada vez mais próximos da
Unidade, do Estado de Ser, levando-os a estabelecer-se (no momento desejado, de maneira total e definitiva)

na Unidade, no Si, no Estado de Ser, na Alegria da Eternidade.
A Luz vai proceder, como ela sempre faz, por toques, e esses toques são mais ou menos intensos, em vocês.

 Esses apelos da Luz, além dos pontos clássicos que vocês percebem, talvez (que isso seja no nível da
cabeça, no nível do peito, do Coração ou das diferentes Portas, ou mesmo em meio a diferentes Estrelas), vai

conduzir sua Consciência, pouco a pouco, se vocês acolherem a Luz, a fazê-los sair da Ilusão.

***

Vocês, de fato, irão se aperceber, no nível da Consciência, de que existem momentos em que vocês estão aí,
sem estar aí.

E, no entanto, vocês podem afirmar que vocês estão totalmente aí.
Vocês não se afastam nem da vida, nem da encarnação, mas, simplesmente, a sua Consciência, sobre este

mundo, torna-se profundamente diferente.
Como isso foi dito pelos Anciãos, isso não é um desinteresse nem um afastamento da vida, mas, bem mais,

um mecanismo de entrada no próprio fundamento da vida, em meio à Unidade.
Isso participa da dissolução da Ilusão, da consumação da Ilusão e do estabelecimento da Consciência, na

totalidade, na nova Dimensão.
Então, não importa os nomes que vocês deem a esses mecanismos.

Que vocês chamem isso de estase [catalepsia], de Ascensão, de Translação Dimensional ou de expansão da
sua Consciência, eles refletem, quaisquer que sejam as palavras, a mesma realidade que é a passagem da
Consciência de um estado que foi chamado de fragmentado, aquele da personalidade, para a Consciência

Unificada.
Obviamente, isso terá, vocês podem imaginar (se isso já não for o caso), repercussões importantes, e cada

vez mais importantes, na conduta da sua vida rotineira.
A Luz vem chamá-los para serem Luz.

Ela vem chamá-los para estabelecerem-se em algo além do habitual.

***

Então, isso vai se expressar, é claro, por sentimentos de interrupção, ou de obrigação de interrupção das suas
atividades mais ordinárias, aquelas que requerem e que demandam a sua atenção.

Naqueles momentos, haverá um apelo, que vocês não poderão ignorar, da Luz.
Porque não haverá unicamente um processo Vibratório referindo-se a uma das Coroas, a uma das Portas ou a

uma das Estrelas, mas o conjunto do seu corpo será tomado por este apelo, dando um mecanismo que
poderia ser comparado a um adormecimento ou a um entorpecimento do corpo.

E, no entanto, a Consciência, ela, não dorme.
Então, vocês bem imaginam que, se vocês estiverem, naquele momento, prestes a realizar uma atividade que
requer a sua maior atenção (como, por exemplo, o fato de guiar um veículo ou se ocupar de uma atividade que

nada tem a ver com a Luz), a Luz vai chamá-los e vocês irão viver assim: como um momento onde é preciso
viver a Luz ou, então, opor-se à Luz, continuando a fazer o que vocês estavam prestes a fazer.

***

Para alguns, a Luz vai se manifestar nas situações que vocês poderiam chamar de mais incompatíveis.
Lembrem-se de que a Luz é Inteligente e de que, se ela vier bater à sua porta, naquele momento, significa que
é, justamente, para vocês, naquele momento, que a melhor aceitação da Luz poderá se manifestar, em vocês,

e lhes permitir viver a Luz, com uma intensidade adequada e perfeita para vocês.
O apelo não será somente Vibratório (em um Ponto ou em uma Porta ou em uma Coroa) porque a Consciência,

como vocês irão observar, irá se modificar de maneira quase instantânea.
Até agora, vocês podiam perceber a Coroa Radiante do Coração, o sacro ou a Coroa Radiante da cabeça, e

continuar o que vocês estavam prestes a fazer, seja qual fosse esta atividade.
A Luz, de algum modo, batia à sua porta, mas sem incomodar a Consciência fragmentada, aquela da



personalidade.

***

Hoje, vai ser bem diferente, porque o apelo da Luz se torna cada vez mais intenso e quando a Luz chegar
(como isso foi dito: não somente nas Portas, nas Estrelas ou nos chakras), ela virá modificar o conjunto das
suas estruturas celulares, começando a agir no que vocês chamam de corpos sutis, refletindo-se por uma

dissolução, desta vez, não mais do astral denominado planetário ou coletivo, mas do seu próprio corpo astral.
Isso, é claro, pode surpreendê-los, em um primeiro momento, principalmente para aqueles que têm o costume
de funcionar com as emoções, com os pensamentos, que sentem ainda a energia através das emoções ou de

estados emocionais.
Isso irá se tornar cada vez mais difícil, porque a Luz vem apreendê-los e ela apreende, também, a Consciência

para que ela se expanda, por sua vez, e viva o Si ou a Unidade.

***

O processo Vibratório que vai se apresentar, naquele momento, irá se tornar, para vocês, a prova absoluta de
que a Consciência é Vibração.

Porque, efetivamente, não pode ali haver Consciência Unificada sem Vibração, mesmo se alguns Irmãos e
algumas Irmãs estiverem persuadidos do contrário, ou seja, que eles podem manifestar uma Consciência

Unificada sem viver os efeitos.
Ao passo que sempre, nas experiências que nós lhes demos, nós insistimos na diferença entre a consciência

fragmentada e o acesso à Consciência Unificada.
Esta revolução (porque é uma) vai ser vivida, em vocês.

O corpo vai dali participar e a Consciência não poderá fazer de outra forma senão de ali participar.
Se um medo estiver presente, se uma vontade contrária, expressando-se em meio à personalidade, for ao

encontro do apelo da Luz, então, naquele momento, vocês irão viver um desconforto.
Mas, na maioria das vezes, este estado Vibratório (que é a Fusão dos Éteres, ocorrendo no interior dos seus

próprios corpos astral e etéreo) irá induzir uma espécie de sideração do corpo.
Ele vai se tornar rígido.

É como se o corpo não estivesse mais aí e, no entanto, a Consciência está aí, totalmente.
Poderá ainda haver uma hipersensibilidade da própria Consciência, bem além dos sentidos, fazendo-os

perceber, então, presenças ou, então, o Canal Mariano.
Vocês terão, ao redor de vocês, e em vocês, a Consciência dos Arcanjos, das Estrelas, dos Anciãos ou dos

Anjos do Senhor (Vegalianos).

***

Naturalmente, haverá, nos primeiros dias, como uma sensação de irrealidade, assim como um sonho.
Muitos de vocês, além da visão etérea, começarão a perceber, com os olhos fechados, esta visão Interior do
Coração, que poderá se manifestar, com os olhos fechados, pelo aparecimento de uma luz azul, de um azul
muito pálido, que lhes foi deixado observar, para aqueles que se interessavam pelo que acontecia no céu, em
diferentes locais do planeta, e denominado, pelo bem amado SRI AUROBINDO (João): a Fusão dos Éteres.

Esta Fusão dos Éteres é levada a se revelar, de alguma forma, em vocês.
Ela se expressa por uma anomalia de percepção do tempo usual, por uma anomalia de percepção do corpo.
O corpo não parecerá mais responder e a Consciência, ela, não será, de qualquer maneira, como antes do
adormecimento, mas, muito pelo contrário, cada vez mais desperta, em uma agudeza total, tanto sensorial

como extrassensorial.
É naqueles momentos que vocês começarão a viver os seus primeiros contatos (para aqueles que não os

vivenciaram), pelo Canal Mariano, no seu Coração, mas, também, pelas presenças vistas pela Visão do
Coração.

A Luz azul poderá se manifestar sob forma de intensos flashes de Luz e, às vezes, se isso ainda já não foi
vivenciado, vocês irão se aperceber de que o mundo que vocês veem com os seus olhos abertos desaparece

sob os seus olhos, substituído por uma forma de luminescência Vibrante, branco brilhante, fazendo
desaparecer os contornos dos objetos, fazendo desaparecer o ambiente tal como é percebido com os olhos

abertos.
Alguns poderão mesmo, na natureza, como isso foi solicitado pela minha Irmã SNOW, ver esses fenômenos

de Luz, de névoa de Luz, ao redor das árvores.

***



Conforme lhes foi dito, a Luz, agora, atingiu a Terra, e o manto terrestre foi penetrado pela Luz.
Do mesmo modo que a Luz penetrou os seus corpos, os seus chakras e a totalidade da sua Consciência,

levando a viver esse mecanismo de dissolução do seu astral, do seu mental e transformando a estrutura etérea.
Deixando-se, naquele momento, viver, em meio a esse corpo como na Consciência, o mecanismo do Fogo do

Espírito.
Vocês serão tomados, em certos momentos, por um calor extremamente intenso, ou que partirá do sacro, ou

que partirá do Coração e que vai subir para a garganta, ou então, sobretudo, na parte de trás da cabeça, aí
onde se encontra o triângulo OD da terra, dando-lhes uma sensação de cozimento e de consumação total.

Mas lembrem-se de que isso não será unicamente uma percepção Vibratória, mas a própria Consciência que
irá se modificar, naquele momento.

Pouco a pouco, se vocês aquiescerem a esse trabalho da Luz, em vocês, vocês irão constatar, por vocês
mesmos, que vocês não serão mais afetados pelo que os afetava antes.

Não haverá mais emoção.

***

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que toda noção de coisas que eram procuradas antes (que isso seja
um vício ou mesmo um prazer), terá desaparecido da sua Consciência, levando-os a modificar os seus

comportamentos, a sua alimentação e a sua própria Consciência ordinária.
Vocês não terão mais, de qualquer maneira, o sentimento de viver medos de perda do que quer que seja ou de

quem quer que seja.
A Consciência irá parecer-lhes (mesmo nesses momentos ordinários, fora desses espaços Vibratórios) como

estendida, não sem reação, mas, mais, na plenitude do que se chama a Alegria ou, em todo caso, a Paz.
Ou seja, que durante este período, vocês não poderão mais se colocar a questão de saber se vocês vivem a

Luz ou não, porque vocês irão se tornar a Luz.
Nada mais poderá ser como antes.

Alguns de vocês irão constatar que não podem mais trapacear (nem com vocês mesmos, nem com os outros)
com relação também, ainda, às situações, aos compromissos que foram arregimentados, até agora (muito

cômodo prosseguir sem querer ver o que estava para ser visto).
Isso não será mais possível.

Isso se refere tanto às ações que vocês realizam rotineiramente, como ao conjunto das suas relações e à
maneira que vocês mantêm as relações com este mundo.

Mais do que nunca, vocês irão se tornar conscientes da importância de estar nesta qualidade Vibratória, neste
estado de Luz onde tudo se torna Irradiação, onde tudo se torna Comunhão e Graça.

Isso não será mais, para vocês, uma palavra em vão, ou algo que irá se estabelecer quando vocês a tiverem
expressado como intenção ou como desejo, mas, realmente, como um estado que irá se tornar, de algum

modo, a sua nova natureza.

***

Eu chamo sua atenção para essas sensações, para essas percepções e para o que acontece, naqueles
momentos, para a sua Consciência.

Porque, gradualmente e à medida que vocês aquiescerem à Luz, bem, gradualmente e à medida vocês irão
constatar que a sua vida se torna, efetivamente, cada vez mais simples, que tudo se torna evidência, que não

há mais obstáculo que possa impedi-los, nem se colocar no seu caminho, de ser a Luz.
A Luz (que era, à primeira vista, para ainda muitos de vocês, um desejo, uma projeção) irá se tornar uma

evidência Interior, ou seja, um estado Interior onde tudo é claro, onde tudo é Luminoso, onde tudo se exprime
na majestade, na Graça.

Depois de algum momento, depois de um tempo que é variável para cada um, quando a Fusão dos Éteres for
concluída, no seu corpo astral e no seu corpo mental, então, vocês irão constatar que vocês poderão, de novo,

realizar as suas ações.
Mas essas ações serão realizadas de maneira diferente, porque a consciência não será mais a mesma.

Vocês não poderão mais trapacear, ainda uma vez, nem com vocês mesmos, nem com qualquer outro Irmão e
Irmã, mesmo na Luz ou mesmo contrário à Luz.

Tudo isso vai ocorrer em um tempo que eu qualificaria, em termos humanos, de muito curto, levando-os a
posicionar-se, cada vez mais claramente, no que vocês são.

 Nos momentos em que a Fusão dos Éteres se tornar intensa, o seu corpo não irá mais responder.
Naquele momento, não se preocupem.

Contentem-se em viver a Luz porque vocês irão constatar, naquele momento, que se vocês deixarem o medo ir
embora (e ele irá embora), então, naquele momento, vocês irão viver uma Alegria inefável e total.

***



Vocês compreenderam, a Luz passa a outra etapa da fecundação deste mundo e da Ascensão deste mundo.
E aqueles de vocês que foram as Sementes de Estrelas, os Semeadores de Luz, os Ancoradores de Luz,

aqueles que Vibram em uma das Lareiras ou nas três, hoje, vocês são chamados, pela Luz, para iniciar a última
etapa da sua transformação.

Esta última etapa, denominada Fusão dos Éteres, corresponde à interação entre o que havia sido nomeado,
pelo IRMÃO K, o fogo elétrico, o fogo da alma, com o Fogo do Espírito.

A reatividade que vai existir entre o Éter confinado (limitado, da encarnação, no nível do corpo etéreo) e o Éter
original, virá, de algum modo, terminar o trabalho de transformação que foi iniciado pela revelação das cinco

sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL, pela ativação dos Novos Corpos, das Coroas Radiantes, das Estrelas, das
Portas.

A Vibração vai se tornar cada vez mais intensa.
O corpo vai Vibrar.

A Luz branca vai se instalar por toda parte.
E isso vai chamá-los, cada vez mais, a estabelecer-se na Luz.

Ainda uma vez, vocês não irão se tornar indiferentes ou desligados, mas vocês irão se tornar plenamente
conscientes, plenamente lúcidos, no Ser.

Vocês não terão mais necessidade de correr para esquerda e para a direita.
Os seus gestos serão mais descontraídos.

Há momentos em que a Luz irá pedir-lhes para alinhar-se, naquele momento e não em outro momento.
É a vocês que caberá, ainda mais, destacar esses instantes como o apelo da Luz.

Porque, lembrem-se, é a Inteligência da Luz que age e isso não é a sua inteligência.
Naqueles momentos, vocês irão viver a Graça.

Vocês irão compreender, naquele momento, o que quer dizer a Comunhão.
Mas ela não irá mais ser expressa e ser vivida em um plano horizontal, entre vocês (Irmãos e Irmãs

encarnados), ou entre vocês e nós, mas diretamente com a Luz.

***

A Luz penetra o Éter da Terra e penetra o seu Éter, modificando, totalmente, a sua fisiologia, os seus ciclos, os
ritmos de sono, as necessidades.

Vocês irão constatar que a alimentação se modifica profundamente, que haverá momentos em que vocês terão
necessidade de enraizar-se ainda mais e de comer mais.

Vocês terão necessidade de açúcar, vocês terão necessidade de coisas que não existiam mais em vocês,
anteriormente, como necessidade, desde vários anos.

A Luz vai modificar a fisiologia do sono e, também, a sua capacidade para entrar, não mais em comunicação,
através da personalidade, mas pela Comunhão de Coração a Coração, com os seus irmãos e as suas Irmãs.

Vocês irão se reconhecer pelo brilho do seu olhar.
Vocês irão se reconhecer pelo brilho da sua Vibração.

Vocês irão constatar, cada vez mais, que a Luz branca se torna visível aos seus olhos, que se tornam sensíveis
a novas frequências.

Vocês irão se conscientizar, realmente, de que no Interior do seu Coração, pelo Fogo do Coração, encontra-se
o conjunto da Criação.

Vocês terão, efetivamente, cada vez menos necessidade de se projetarem em qualquer ação ou reação
exterior, porque vocês irão se apreender, pela própria Consciência, de que aí onde vocês são mais úteis e

mais eficazes, para ajudar os seus Irmãos e as suas Irmãs, é estando na sua Luz e deixando a Luz atravessá-
los, sem qualquer vontade pessoal, sem qualquer interação possível.

Então, vocês vão ganhar em confiança e em fé na Luz.
Vocês vão ganhar em Humildade, em Simplicidade.

Vocês vão passar a Porta Estreita (ndr: passagem do 8º Corpo ao 9º Corpo).
O ponto OD da Porta Estreita poderá, aliás, tornar-se, às vezes, extremamente doloroso (ndr: ponta do

esterno).
Aí também, trata-se de um apelo à Luz, da Luz à sua Luz, pedindo-lhes para tornar-se, na totalidade, esta Luz.

***

É dessa maneira, pouco a pouco, que a sua Ascensão individual irá terminar, até o momento coletivo da Terra
que, mais uma vez, ninguém conhece a data, mesmo se, efetivamente, o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV)

lhes falou de uma noite de muito frio.
Tudo isso se desenrola.

Mas vocês irão constatar, por vocês mesmos, que, naquele momento, nesses estados de imersão na Luz,



vocês não têm que verificar qualquer data, vocês não têm que realizar qualquer evento exterior, porque vocês
estarão totalmente tomados pela Luz que é a sua, porque vocês estarão totalmente imersos na Unidade, no Si,

no Estado de Ser.
Não haverá mais razão de manifestar qualquer impaciência.

A esperança estará realizada, em vocês.
Vocês não estarão nem na impaciência, nem na esperança.

Vocês não estarão mais na projeção de um desejo (qualquer que seja), mas vocês estarão, efetivamente, cada
vez mais, na vivência da Luz.

No início, isso poderá lhes parecer como um sonho.
Isso poderá lhes parecer como uma ilusão,

E, pouco a pouco, diante da reprodução desses episódios, diante da manifestação, cada vez mais densa, da
Luz, vocês irão constatar que é a sua natureza, a sua Essência e que não há nada mais e que todo o resto

desaparece.
Isso será, para vocês, o seu modo de viver o ‘choque da humanidade’.

Não haverá outro para vocês.
Obviamente, o Apelo da Luz, gradualmente e à medida que a Luz penetrar o manto da Terra, vai também se
expressar (e de maneira, certamente, muito mais violenta e brutal), para aqueles de vocês que não tiveram

ainda a oportunidade de viver o apelo da Luz, por uma das Coroas Radiantes, que vão se colocar, de imediato,
para viver a Vibração, mas de uma maneira extremamente importante e intensa.

A Consciência vai como que realizar um mecanismo de Fusão dos Éteres, extremamente violento, dando uma
sensação de Fogo Interior, de consumação total do conjunto das suas estruturas.

Vocês serão, de algum modo (como isso foi escrito em algumas escrituras), enlevados no Êxtase.

***

O contato com os mundos multidimensionais irá se tornar, para muitos de vocês, como uma segunda natureza,
porque vocês irão perceber as presenças das outras Dimensões, cada vez mais claramente.

Vocês serão cada vez menos seduzidos pela aparência do que lhes é deixado ver, com os olhos.
Vocês serão cada vez menos atraídos pelos relacionamentos ordinários, e a sua Consciência irá se

estabelecer, com maior facilidade, na Comunhão de Coração a Coração.
Isso irá passar das palavras.

Vocês não terão mais necessidade de palavras para trocar e para se comunicar.
A sua Vibração irá se tornar a ferramenta e o agente do que vocês são, para Comungar e mesmo para se

comunicar.
Diversas formas de Comunhão, passando por caminhos ditos extrassensoriais (como formas diferentes do que

é chamado de telepatia, mas que podem ser comparáveis a isso), irão dar-lhes a percepção de um contato
estabelecido com um Irmão e uma Irmã, ou mesmo sobre o planeta.

Vocês poderão dar-se conta de que vocês são realmente multidimensionais.
Vocês terão lembranças das suas noites (quando vocês chegarem a dormir) onde vocês irão constatar, por

vocês mesmos, quando vocês retornarem à Consciência ordinária, os momentos particulares de contato, que
nada mais têm a ver com os sonhos.

Vocês vão se lembrar das suas viagens.
Elas irão lhes parecer como a sua verdadeira natureza, enquanto que este mundo irá lhes parecer, cada vez

mais, como o mundo dos sonhos.
Naquele momento, vocês vão saber que vocês estão no caminho para o momento coletivo.

E quanto mais vocês forem numerosos vivendo isso (em tempos diferentes, mas extremamente curtos), mais
vocês irão se aperceber de que o conjunto deste mundo e da sua Ilusão vai se desmoronar tal como um

castelo de cartas.
Mas isso não irá afetá-los porque, lembrem-se de que a Inteligência da Luz vai prover, integralmente, a sua

vida.
Que isso se refira aos filhos, aos pais, a uma situação, ao fato de comer, ao fato de dormir.

***

A Graça não será mais, para vocês, qualquer ideia, mas, sim, a Verdade do que vocês são chamados a viver.
Se vocês estiverem na rua, um Irmão ou uma Irmã irá acolhê-los.

Se lhes faltar alguma coisa, essa alguma coisa vai aparecer, e instantaneamente, sem precisar pedi-la.
Haverá apenas que acolher a Graça, haverá apenas que se deixar, de alguma forma, guiar pela Luz.

Isso irá mudar, no todo ou em tudo, em um tempo muito curto, a sua relação com a Luz, a sua relação com a
vida.

Vocês irão se tornar vivos, além de qualquer projeção, porque vocês irão se tornar a própria Vida, nessa que é



Luminosa e Livre, independente deste mundo.
Isso, vocês são chamados a manifestá-lo.

Os carismas diversos que acompanham isso (seja a premonição, a bilocação, a capacidade, ao mesmo tempo,
para estar em mundos diferentes e para ver mundos diferentes) vão ser propiciados a vocês pela Luz, sem

nada buscar.
Vocês irão ver, cada vez mais claramente, em vocês.

Vocês irão ver momentos em que vocês estão na Luz e momentos em que vocês não estão mais na Luz, em
que vocês estão na personalidade, porque as preocupações da vida terão, talvez, apanhado vocês, ainda, de

maneira inconsciente.
O conjunto dos apegos coletivos e dos diferentes medos, que podiam ainda estar presentes, em vocês (o
medo da perda desse corpo, o medo da perda do que quer que seja, no nível material, o medo da morte, o

conjunto dos apegos), irá lhes parecer como antiquados, como ultrapassados.
Eles serão, tão simplesmente e tão realmente, esvaziados da sua Consciência.

A confiança na Luz irá se tornar absoluta.
Vocês irão se lembrar, então, cada vez mais, de que quanto mais a Vibração estiver presente e de que quanto

mais o seu Coração aquecer, mais vocês estão na Alegria e na Paz.

***

Tudo o que, anteriormente, eram os motores da sua vida ordinária, simplesmente não vai mais existir.
Isso irá ocorrer de maneira natural.

Obviamente, se ao redor de vocês existirem seres em oposição a esta Luz, eles vão entrar, por sua vez, em
resistência.

Mas compreendam o seu medo, compreendam a sua interrogação (eles, que não vivem isso, de vê-los viver
isso) porque, para eles, vocês é que são anormais.

Então, tenham a caridade e o Espírito de Pobreza que irão fazê-los dizer, naquele momento, que nada há para
justificar e que vocês não poderão, de qualquer modo, absolutamente nada justificar pelas palavras ou pelas

explicações.
E que a única justificativa é a manifestação da sua Paz Interior, da sua serenidade e do seu Amor, além de

qualquer palavra, além de qualquer comportamento amoroso, mas, sim, no brilho do seu olhar, no brilho do seu
Coração e na Luz que irá se tornar visível, no exterior, real e concretamente.

Vocês irão se tornar, de algum modo, para aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estão mais próximos da Luz,
como luminescentes e transparentes.

Isso não é uma palavra em vão.
Vocês vão saber, naquele momento, que vocês entraram, quase diretamente, na nova Dimensão.

O corpo estará ainda presente, e algumas estruturas deste mundo irão lhes parecer ainda como presentes,
porque, é claro, aqueles que são opostos à Luz amariam ver manter a sua ilusão, eternamente.

Mas eles irão descobrir, naquele momento, que tudo isso é efêmero: que todos os jogos de poder, de
dominação e de servidão de qualquer ser, não têm mais qualquer sentido, porque a Luz provê a todos e que,

nos mundos Unificados, não pode ali haver nem desejo, nem necessidade porque tudo está realizado,
permanentemente.

***

Tudo isso é chamado a se revelar à sua Consciência, a partir do momento em que vocês viverem esses sinais
da Consciência e da Vibração.

Aceitem e, logo depois, vocês não poderão mais duvidar do que vocês vivem.
Lembrem-se, também, de que vocês não podem convencer ninguém, mesmo o ser mais amado da Terra, de

viver a mesma coisa que vocês, porque apenas ele é que pode viver isso.
Vocês não podem entregar do exterior.

Então, todas as atitudes de salvador, todas as vitimizações irão desaparecer.
Vocês irão deixar o outro Livre e vocês irão se tornar Livres.

E, gradualmente e à medida que vocês se tornarem Livres, o outro estará Livre.
E eu entendo por Liberdade, aí também, como isso foi dito, a Liberdade da Consciência e do Espírito.
Mais uma vez, ninguém lhes pediu para deixar quem quer que seja, agora, mas, simplesmente, para se

estabelecer nesta Verdade nova, que se estabelece por si só, como vocês compreenderam, e que não requer,
da sua parte, qualquer aplicação de vontade pessoal.

A Luz É, a partir do momento em que vocês deixam de querer, seja o que for.

***



Se vocês soubessem, visto do nosso lado, como é fácil se tornar Transparente à Luz, sobretudo agora, neste
mundo no qual vocês estão, porque todas as barreiras (o que nós havíamos chamado de astral coletivo)

desapareceram.
Pois o 'sistema de controle do mental humano' está prestes a desaparecer, inteiramente, sob a ação do Sol e

da Luz do Sol central.
Tudo isso, vocês são levados a vivê-lo, na sua vida.

Ainda uma vez, quanto melhor vocês aceitarem Ser, quanto melhor vocês se tornarem humildes, melhor a Luz
irá se tornar a sua natureza, a sua natureza real e verdadeira.

Tudo isso acontece nesse período de tempo que antecede o período chamado de Natal.
Evidentemente, vocês irão constatar (mesmo falando entre vocês, ou se vendo, uns e outros) que alguns estão
nas primícias, começando, e que outros estão completamente estabelecidos neste estado de Graça, porque
cada um tem o seu momento, cada um tem a sua maneira de proceder, em relação à Luz, e que a Luz sabe,

pertinentemente (e muito melhor do que vocês) qual é o seu calendário Interior, qual é o seu relógio Interior, e
ela se adapta a isto, além dos desejos da personalidade.

A Luz vem, também, perguntar-lhes: “você quer se Abandonar, na totalidade, ao que você É?”, “você quer,
realmente, concretamente, viver esta transmutação?”, “você quer se tornar de novo, verdadeira e totalmente,

Livre?”.
No sentido desse querer, há simplesmente um convite, e não a expressão, do seu lado, para estabelecer

qualquer vontade, mas, sim, para viver na Humildade, na Simplicidade.
Todos os jogos de energia irão se tornar caducos para vocês.

Vocês não terão mais necessidade de manter qualquer energia, nem de jogar com o que quer que seja, porque
vocês irão se tornar o próprio jogo e vocês irão se tornar a própria Vida, na sua plenitude, na sua certeza.

A Luz não será mais algo do exterior.
A Luz não será mais um desejo, para mais tarde, mas ela será a realidade da sua vivência.

Eis o que a Fusão dos Éteres, do seu corpo e dos seus corpos, vai realizar.

***

Estão aí as palavras que eu tinha para dar a vocês.
Resta-nos um tempo de perguntas, unicamente em relação a esses processos que eu falei.

Se houver, em vocês, perguntas em relação aos processos que vocês vivem, ou em relação ao que eu
descrevi sobre isso, então eu os escuto, enquanto anunciando que eu irei participar, com vocês e em vocês,

pelo Canal Mariano, do espaço de Alinhamento e de Comunhão, às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna
“protocolos a praticar / protocolos prioritários") (*).

Mas, no momento, nós temos tempo.
Eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Éter, os Éteres e a Fusão dos Éteres?

Minha Irmã, isso seria extremamente longo, além do mais isso fez parte de várias comunicações.
Eu remeto você, para isso, ao que disse SRI AUROBINDO, nos meses de março e de abril, com relação à

Fusão dos Éteres no céu.
Eu remeto você, também, à diferença fundamental que foi estabelecida pelo IRMÃO K, entre o fogo etéreo

(confinado, no qual vocês estão) e o Fogo do Éter restituído.
Existem dois fogos no ser humano: o fogo do ego e o Fogo do Coração.

O fogo do ego vai se refletir pelo desejo, pelo sofrimento, pela doença, pelas convenções, pelos freios e pelas
resistências à Luz, pelos medos.

O Fogo do Espírito vai se refletir pela Alegria.
É o Fogo do Espírito (além das Portas da Atração e da Visão que estão ligadas a esse fogo da alma e do

corpo) que permite a Passagem da Porta Estreita.
O Fogo do Espírito é satisfação eterna.

O fogo do corpo e o fogo do ego vão conduzi-los para os desejos, para as pulsões, para os medos.
O Fogo do Espírito é a solução para o medo, porque é o que corresponde à Luz Vibral, ao Fogo do Amor.

O Amor é um Fogo que consome todas as ilusões.
Não é o que vocês creem, em uma relação emocional, entre dois seres ou entre vocês e o que vocês

denominariam um deus exterior.
O Fogo do Espírito é aquele que vem retornar a alma, a fim de que a alma se consuma e desapareça,



integralmente, no abrasamento do Amor, onde a personalidade não tem qualquer peso nem qualquer
densidade.

É o momento aonde a Alegria vem substituir todos os medos e onde a certeza Interior da Luz apaga todas as
provas, todos os sofrimentos.

Seja qual for o sofrimento afetando um corpo, se o Fogo do Espírito estiver, por completo, presente, bem, há
simplesmente impossibilidade, para a Consciência, de viver este sofrimento que está, no entanto, presente.
Disso, eu já falei (e outras Estrelas, como a minha Irmã TERESA), com relação ao acesso à Luz, como um

divino sofrimento.
Não um sofrimento que iríamos impor, sob forma de mortificação, mas esta forma de Êxtase particular, onde há

uma dor indizível que é um Amor de consumação no que eu chamei, desde o início da minha intervenção, de
Núpcias místicas com CRISTO.

As Núpcias místicas com CRISTO, com a Luz branca (no nível do conjunto de todas as estruturas desse corpo
físico e dos corpos sutis, pertencendo à matriz, como da consciência fragmentada), é exatamente isso: esse
Fogo que vai consumir o conjunto das ilusões, o conjunto do que não é verdadeiro, o conjunto das crenças, o

conjunto das certezas, que apenas estavam ligadas a este mundo e não à certeza da Luz.
Ainda uma vez, eu não posso ir mais longe nesta resposta, porque isso foi amplamente desenvolvido.

Simplesmente, esse Fogo dos Éteres, a Fusão dos Éteres, acontece, agora, não mais no céu, mas em vocês.
Do mesmo modo que o som do Céu e da Terra (que cada vez mais seres humanos percebem, de maneira

cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais evidente) refletem-se também por uma modificação, durante
esta Fusão dos Éteres, do som que é ouvido nos ouvidos que, para muitos de vocês, começou a se amplificar,

de maneira exagerada, desde alguns dias ou algumas semanas.
Vocês irão se tornar o som, ou seja, vocês irão se tornar a Vibração, que é a natureza da Luz.

Os ruídos deste mundo irão desaparecer.
O ruído do seu mental e das suas emoções irá desaparecer, no sopro do Amor da Luz, no sopro da Verdade.

O Fogo do Éter, o Fogo do Espírito vem substituir o fogo do éter confinado, pondo fim à Ilusão.
Esse processo se acompanha, como eu disse, de um desaparecimento, agora, do seu próprio corpo astral, do

seu próprio corpo mental.
Alguns de vocês sabem, pertinentemente, que não chegaram mais a funcionar como antes, porque o cérebro

não age mais e não reage mais do mesmo modo.
Isso é uma verdade.

***

Pergunta: sentir o interior do corpo como flutuar faz parte desses processos?

Sim, porque existe, efetivamente, um processo que vai propiciar uma espécie de ‘desolidificação’
[‘désolidarisation’] do corpo físico, levando-os a tomar consciência de outras estruturas que estão presentes,

às vezes, no Interior de vocês, como no exterior de vocês.
Não será somente a consciência da energia, mas, bem, a consciência da estrutura Vibral, ou seja, do corpo de

Estado de Ser.
Lembrem-se de que as Portas, durante o desdobramento da Luz, são os pontos aonde vem se sintetizar, de

algum modo, o seu corpo de Estado de Ser, não somente como algo que estaria no exterior, mas, também, no
Interior.

***

Pergunta: é o Fogo do Espírito que vai destruir o sistema de controle do mental humano, para
aqueles que vivem esses fenômenos Vibratórios?

Sim.
Há (como o Comandante lhes disse, desde vários anos) três envelopes isolantes que têm estado presentes,

no nível do corpo humano, como neste Sistema Solar.
E esses três envelopes são perfeitamente capazes de serem sobrepostos, no nível da estrutura humana, que

foram chamados de ionosfera, magnetosfera e heliosfera, que são, de algum modo, os três véus impedindo-os
de ver a Verdade, em vocês, como no exterior de vocês.

Esses véus começaram a ser desagregados, desde as Núpcias Celestes, pouco a pouco, tornando-se
permeáveis ao que vocês chamam de irradiações cósmicas.

O corpo da Terra e o corpo do Homem.
Dessa maneira, então, os envelopes não eram mais isolantes, mas deixavam passar a Luz.

Pouco a pouco, houve uma desagregação do sistema de controle do mental humano.
Obviamente, ele ainda está ativo.

E depois, agora (desde que a Luz penetrou e fecundou o manto da Terra), ficou possível, para vocês, enquanto



consciência humana, viverem o fim da fragmentação.
E isso ocorre, é claro, pela destruição total, nestes últimos tempos, do corpo astral, do corpo mental e do corpo

causal, permitindo-lhes, então, passar no que vocês chamam de corpo etéreo.
Mas não mais em corpo etéreo alterado, mas um corpo etéreo restituído à sua verdadeira Luz, à sua verdadeira

Dimensão.
É exatamente isso que está prestes a ser vivido, em vocês.

Isso irá se expressar, também, por mecanismos específicos.
Vocês vão ouvir, realmente, como explosões no Interior de vocês, assim como no Céu e na Terra.

Não será mais somente o som do Céu e da Terra, ou o som da alma e do Espírito, que se modificam, mas,
sim, mecanismos de rachaduras extremamente precisos, correspondendo à rachadura do Céu e da Terra, mas,

também, é claro, à rachadura do pericárdio.
Do mesmo modo que existem envelopes isolantes para o ser humano, como eu disse, chamados de corpo

astral, corpo mental e corpo causal, existem também, no nível de alguns órgãos, membranas sobrepostas que
os isolam da Verdade.

Existem, também, em meio à estrutura humana, três membranas isolantes e elas lhes são conhecidas, para
duas delas.

Há a membrana chamada de peritônio.
Há a membrana chamada (que envolve o coração) de pericárdio.

E há uma terceira membrana que, ela, é invisível, que está situada no nível da garganta.
Essa membrana mais distante, e situada no nível da garganta, correspondeu ao que, desde agora um ano, o

Arcanjo URIEL chamou de Passagem e Abertura da boca.
Resta, agora, pelo impulso posterior de CRISTO, devido ao Fogo Metatrônico, pela Passagem da Porta

Estreita, pelo Fogo Micaélico e, agora, pela ação de URIEL, romper, completamente, o pericárdio, a fim de que
a lagarta possa dar origem à borboleta.

É exatamente esse processo de finalização, de algum modo (que já começou desde este verão (inverno, no
hemisfério sul)), ou seja, a constituição da crisálida, que os faz deixar a lagarta para tornar-se a borboleta.

***

Pergunta: vocês aconselharam a cessar as nossas atividades quando a Luz nos chamar. Quanto
tempo pode durar essas efusões?

Meu Irmão bem amado, isso pode durar o tempo de uma respiração.
Mas você irá constatar que isso vai durar, cada vez mais, muito tempo porque o objetivo, em última análise, é se

tornar isso, o tempo todo.
E então, há um processo que vai efetivamente durar, cada vez mais, muito tempo.

Vocês não poderão dali se extrair no momento coletivo da humanidade.
Vocês vivem a preparação, da maneira mais harmoniosa possível.

Isso é uma Graça.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos bem amados, eu rendo Graças pela Presença de vocês.
Eu rendo Graças pela sua escuta e pela nossa Comunhão.

Nós vamos prosseguir, juntos, dentro de alguns minutos, todos juntos, aqui como em outros lugares.
Até logo mais.

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

(*) – Série **PROTOCOLOS**
http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html 

***

http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs na humanidade, dignem-se de acolher o Amor que nos Unifica e nos Libera.
Eu sou, portanto, neste dia, a terceira Estrela a intervir junto a vocês.

Eu porto a Vibração da UNIDADE.
Já tive a oportunidade, em numerosas reprises, de exprimir certo número de elementos concernentes a essa

Vibração.
Eu intervenho, portanto, após minhas Irmãs MA ANANDA e TERESA, a fim de prosseguir tudo o que pode ser
em relação e em ressonância com o Amor, no sentido Vibral, a fim de – pela minha Presença, pelas palavras

que irei exprimir e pela nossa troca – permitir-lhes aproximar-se e viver, talvez, a sua Ressurreição nos mundos
da Unidade, da Verdade e da Beleza.

***

Além de nossa Presença comum, vamos trocar – como o fizeram minhas Irmãs, anteriormente – a fim de, se
isso for possível, aproximar-se e viver a Unidade.

Assim, além de seus questionamentos e de suas interrogações, eu responderei, é claro, pelas palavras, pelo
Verbo, pela Vibração do Éter, a mais capaz de fazê-los conjugar o verbo Amar, na Comunhão de nossa

Presença.
Através do que vocês têm a perguntar-me, eu responderei por esse Verbo, que favorece, de algum modo,

nossa Comunhão uns com os outros.
Num segundo tempo, eu impulsionarei, no espaço do Alinhamento, por minha Presença (e, também, pela

Vibração de minhas duas Irmãs que me precederam), o processo de Fusão dos Éteres, que os põe a
viver o ponto ER da cabeça (ndr: no cruzamento das linhas AL / OD e IM / IS, no nível, portanto, da moleira

posterior, no alto da cabeça) e do Coração (ndr: saliência do esterno), que os conduz – eu penso, para
inúmeros de vocês, aqui e em outros lugares – a fazer a experiência dessa Comunhão com a FONTE (que

representa o ponto ER do peito).
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Estado de Graça que permite conjugar a UNIDADE e o ponto AL da Alma, na mesma Vibração, no mesmo
Coração, na mesma infinidade do Amor.

Então, vamos, de próximo em próximo, num primeiro tempo, aproximarmo-nos da Essência da Consciência.
Eu escuto, portanto, tudo o que pode concernir, em vocês, o princípio, o fundamento da Unidade, da Vibração

e do Ser (ndr: todos os pontos são desenvolvidos na rubrica “protocolos").

***

Questão: o mundo animal sobe, igualmente, em Vibração?
Irmão bem amado, não existe uma Consciência, sobre esta Terra (no interior desta Terra), como no conjunto

desse Sistema Solar, que possa subtrair-se à Luz, ao Amor e à subida Vibratória.
A cada Consciência, onde quer que ela esteja, em qualquer reino que seja, é oferecida a Graça da Luz e,

portanto, a possibilidade de viver a Comunhão e a União no UM.
Trata-se, portanto, propriamente falando, de uma Ressurreição total do conjunto desse Sistema Solar, que
responde – se tal é sua escolha – à recordação do Juramento da FONTE UNA, para permitir juntar-se às

esferas da Liberdade e da Liberação, para toda Consciência presente sobre esta Dimensão.

***

Não temos perguntas.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, vou, portanto, prosseguir pelo Verbo, deixando-me guiar por nossa Comunhão,
no espaço de nossa Presença comum.
A Unidade confere a Alegria e é Amor.

A Unidade, nesse mundo, os faz penetrar nos espaços Multidimensionais, pondo fim à presença dos véus e
liberando, portanto, sua Presença, que é Amor, que lhes dá a ver – a perceber, a viver – a Vibração do Éter, da
Luz, que lhes dá a ver, sem intimidá-los, com majestade, com respeito, as Presenças das Outras Dimensões,

aquelas nas quais não existe qualquer separação e qualquer divisão.
A Unidade reforça a sua Alegria, os faz transcender, em Verdade, os limites desse mundo (como seus limites,

como os limites desse corpo), dando-lhes a prova indelével da Verdade das Outras Dimensões e da sua
Presença tão aguardada (tão esperada), que lhes dá a experimentar o Sopro da Consciência, que os conduz a
descristalizar – a deslocalizar-se – da Dualidade inexorável desse mundo, que os conduz a sair da Ilusão desse
mundo, a provar-lhes que a densidade da Luz é, efetivamente, a única Verdade à qual vocês podem oferecer-
se (e oferecer sua Consciência), a essa Alegria inefável, perpétua e infinita, que contrasta, ainda mais, com os

limites desse mundo (as leis desse mundo no qual vocês estão), que põe fim, em Verdade, a todo
confinamento da Consciência, propiciando, também, à sua Consciência (mesmo ainda limitada por esse corpo
e pelas estruturas residuais desse mundo), a conscientizar-se, pela vivência e a experiência – e não mais por

qualquer crença – do Amor, o sem limite.
Um espaço no qual não pode existir a mínima Sombra portada, a mínima resistência.

Um espaço no qual reina aquilo de que vocês têm sede, desde o tempo de suas encarnações, que lhes dá a
viver a Luz, não num distante qualquer ou em outra Dimensão, não para um depois, mas, efetivamente, para um

presente.

***

Então, vivendo a Luz, vocês a absorvem e se tornam ela.
Cada um de vocês vive, à sua maneira, sua Unificação com o Estado de Ser, permitindo-se juntar-se ao Si (os
domínios nos quais não pode existir a mínima competição, a mínima ilusão, a mínima projeção), nos quais se

pode viver – para além de todo véu – o Coração a Coração, que os faz descobrir, à sua consciência estupefata,
a realidade de sua vivência, a realidade de suas percepções, inscritas na carne desse Templo, desse corpo,

no qual se realiza sua alquimia.
Assim, a Luz os conduz à Unidade.

Ela os porta – e ela os transporta – nos espaços, para além de todo espaço, nos quais nada há a reivindicar,
porque a evidência é a regra, porque a Alegria é a constante.

Então, descobrindo isso, à sua maneira, a Unidade – pela revelação da Luz – realiza essa Fusão dos Éteres do
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seu corpo e dos seus corpos.
O Espírito mostra a sua majestade.

Vocês tomam, então, consciência do Ilimitado, de sua morada de Eternidade.
Vocês podem dizer, então, como CRISTO: "Eu e meu Pai somos UM", não porque isso seja uma crença, mas

porque é a Verdade que vive sua carne, seus olhos, seus sentidos e, sobretudo, seu Coração.
Os Anjos aparecem-lhes, não como uma representação ou uma imaginação, mas, efetivamente, como

Acompanhantes que dançam ao redor de vocês e em vocês.
Não há mais diferença, na Unidade, entre qualquer alto e qualquer embaixo.

Vocês estão no alto e vocês estão embaixo, porque há Unidade.
Vocês estão dentro e estão fora, porque essa fronteira não existe mais.

Vocês são vocês, mas não unicamente: vocês são o Tudo.

***

A Unidade deixa-se ver e viver os sentidos da Criação, os sentidos dos Mundos e das Dimensões.
Vocês constatam, por sua experiência que, quando nós dissemos que estávamos na orla de sua Dimensão,

que isso é a Verdade, porque vocês a vivem.
Vocês nada mais têm a crer, porque a Unidade é evidência, porque seu Coração abrasa-se de um Amor

infinito, porque, então, vocês Vibram a essa última Verdade do que vocês são, do que nós somos.
A Luz não tem mais cor, porque tudo se funde e todo corpo representa e Vibra cada corpo, qualquer que seja a

Consciência e qualquer que seja sua Dimensão.
A Unidade é Comunhão com as outras Dimensões.

A Unidade é percepção das outras Consciências e das outras Dimensões.
A Unidade é a resposta, porque, vivendo isso, vocês percebem, então, que tudo o que era antes disso –

qualquer que seja a glória ou o sofrimento – nada era, comparado à incomparável Beleza da Luz.
Essa Luz, visível além dos sentidos, dá a vocês acesso ao Éter.

Vocês são, naquele momento, nutridos à saciedade, à profusão, pelo Amor.
Vocês tomam consciência de que cada átomo, cada partícula que os constitui é Amor.

***

Nenhuma Sombra pode mais desviar o curso da Consciência Unificada (essas sombras que, ainda no instante
anterior, podiam resistir, por condicionamento e por esquecimento, à Verdade de sua Luz).

Vocês nada mais têm a proclamar, nada mais a aclamar, porque vocês São.
Realizando, então, o Ser, vivendo o Si no seu Estado de Ser, vocês podem dizer, como CRISTO: "Tudo está

consumado".
Após ter entregue seu Espírito no Coração do Pai, na Unidade, vocês percebem, então, que não há mais

distância, que não há mais barreira e mais véu, que tudo é Transparente, a começar por vocês.
Como o conjunto de Consciências que vive nessas Dimensões, vocês vivem e apreendem que não estão mais
separados, que não estão mais divididos, que o medo desvaneceu-se, que vocês são o conjunto da Criação e

da Vibração, que nenhum limite pode ser imposto à Consciência.
Desse modo – e sobrepondo seu éter limitado ao Éter Ilimitado – realiza-se a Fusão de sua Consciência à
nossa Consciência, do Espírito que anima essa Consciência ao Grande Espírito – à FONTE UNA – na qual

todos somos religados e ressoamos na Liberdade a mais absoluta, no respeito o mais total e no Amor o mais
autêntico.

Vocês apreendem, então – porque o vivem – que não são nem pequenos, nem grandes, nem nada,
completamente, mas, bem mais do que isso, porque tudo é UM.

Então, na Unidade, sua visão, mesmo limitada, desaparece.
É-lhes dada a ver e a viver a Graça da Luz, a Graça da Verdade, que os conduz, então, a reconsiderar seu lugar

nesse mundo, que os conduz a aquiescer ao apelo do CRISTO, que vem dizer-lhes: "Ame e siga-me".
Então, a Consciência descobre-se, ela mesma, em tudo e em todos, em cada um, na mesma humanidade, que
não depende mais do humano, mas, efetivamente, de uma humanidade inscrita no conjunto das Dimensões, no

conjunto dos Mundos.

***

O Anjo lhes fala e chama vocês.
As Consciências roçam-se, tocam-se, penetram-se, sem alterar-se.

Aí está a Unidade e o Amor.



Aí está a Unidade e o Amor.
A partir do instante em que vocês começarem a viver isso, à sua maneira, vocês descobrirão espaços que lhes

pareciam inacessíveis anteriormente: de Paz e de Bondade, e, sobretudo, a cada experiência, vocês
reforçarão a própria experiência e, portanto, a Unidade, que os conduz a estabelecer-se nesse estado de Paz,

nesse estado de Comunhão.
Nada mais haverá a querer, nada mais a desejar, nada mais a temer.

Apenas viver a Consciência sem limite, sem freio, sem questão.
Vocês percebem, então, o que vocês são.

Vocês se conscientizarão, inteiramente, das Vibrações e das palavras dos Arcanjos, quanto ao modo deles de
nomeá-los e de chamá-los, porque vocês estarão, para além de qualquer nome e para além de qualquer

chamado, pondo fim, assim, à ilusão de qualquer confinamento, de qualquer limite.
Sua Consciência tornar-se-á, então, cada vez mais, um canto de louvores e de ações de Graça.

O Som do Céu e da Terra tornar-se-á a melodia dos Universos, melodia da FONTE, canto da Unidade.
A Luz Branca é nossa morada.

Ela é Criação, Infinita e Indefinida, que não se limita a qualquer localização, a qualquer tempo, a qualquer
espaço, porque a Consciência Unitária é uma Consciência sem tempo e sem espaço, uma vez que todos os

tempos e todos os espaços são a Verdade.
Vocês trabalharão, então, nos Ateliês da Unidade, que consistem, simplesmente, em estar Presente e ser a

Alegria.
Vocês estarão, então, resgatados.

Vocês apreenderão, então, que nada há a aperfeiçoar, porque o Espírito e a Consciência são perfeitos, tais
como eles são, de toda a Eternidade, e que todas as experiências são acessíveis à Consciência.

A Unidade vem consumir, em definitivo, o conjunto de limites resultantes dos véus postos e apostos nesse
mundo.

***

A Luz convida cada Irmão e cada Irmã, a cada minuto, a tornar-se Transparente, a nada mais reter, a não ser o
Ser perfeito que nós somos, todos.

A Unidade será sua Alegria de cada instante.
Vocês são inumeráveis, no espaço desta Terra, a conscientizar-se disso, dando-se a reconhecer-se (para além

de qualquer palavra, para além de qualquer parecer, para além de qualquer ilusão), porque vocês vivem a
Verdade, não a verdade de cada um, pessoal, mas a Verdade da Luz, que é UNA.

Então, vocês poderão dizer que o Amor é a única Verdade e que vocês são amados, para além de tudo o que
vocês podem crer ser o Amor.

***

Aí estão as poucas palavras do Verbo do Amor, que expressam a Unidade que se instala.
Não, vocês não estão sonhando, mas saem do sonho pra entrar na Verdade.

Não, vocês não estão sonhando.
Nada há a perder no Amor.

Não, vocês não estão sonhando, o que vocês vivem e Vibram é a Verdade de toda Consciência.
Quando os véus do sofrimento e da Ilusão são levantados, vocês são bem mais do que poderiam – ou

ousariam – imaginar.
Não haverá mais questão, porque a evidência será sua respiração, porque a evidência será a Luz.

Os últimos envelopes dos limites desse corpo que vocês habitam rasgam-se, nesse momento mesmo,
levando-os – e conduzindo-os – à Liberdade do Ser, aquele que não pode ser condicionado pelo que quer que

seja (ou por quem quer que seja), porque sua Essência é Liberdade e Luz.
E a Luz é Liberdade, na Unidade.

Vocês viverão, então, à sua maneira, sua instalação na Verdade, que lhes dá o bálsamo e a nutrição para
assentar, com a Terra, o tempo coletivo a vir.

Sua Presença na Unidade, no Amor, vem amortecer e limitar o choque de todo sofrimento da persistência de
qualquer Ilusão, que espera que se estabeleça esse tempo coletivo da Unidade.

***

O estado de Ser que vocês alcançam, à sua maneira, reforça-os em suas escolhas e, também, na Humildade e
na Simplicidade da Unidade.

Seu olhar e sua Consciência não poderão mais, jamais, separar e dividir quem quer que seja ou o que quer que



seja.
Vocês descobrirão, então, que sua única razão é ser o que vocês são: Amor e Luz.

Então, nós, as Estrelas, e o conjunto de Luzes que estão à sua Porta, estendemos-lhes a mão do Coração,
para celebrar, além de todas as Núpcias, nossos Reencontros eternos, que lhes dão o bálsamo que virá pôr

fim, por sua Graça, a todo sofrimento, a toda falta, a todo problema, porque o Amor é a solução e é, sobretudo,
um espaço no qual não há mais lugar para qualquer problema.

Nesse estado em que a Unidade se instala, vocês deixarão instalar-se, em cada Irmão, em cada Irmã, o que
deve instalar-se, por respeito à Liberdade imprescritível e absoluta deles.

Mas sua Presença amorosa será, para eles, um bálsamo, como nós somos, para vocês (que apareceremos à
sua Consciência), o mesmo bálsamo: aquele do Amor.

Seus olhos e seus sentidos, na Unidade, não poderão mais, então, ser afetados, de maneira alguma, por zonas
de Sombras persistentes desse mundo, porque vocês terão se tornado, na Unidade, a Luz do mundo, a Luz da

Beleza e a Verdade.
Vocês se conscientizarão, então, de que a Vibração é, também, um espaço de Paz absoluta no qual apenas a

Consciência é consciente dela mesma, como de toda Consciência, para além de qualquer distância e de
qualquer Dimensão, e que a Liberdade é o Fogo do Amor.

A Unidade é o bálsamo e o que vocês vivem é a prova absoluta, para sua Consciência, da Verdade da Luz, não
como crença ou ideal, mas, efetivamente, como Consciência vivida e realizada.

Pouco a pouco, então, vocês se estabelecerão com confiança, certeza, na Verdade.
A Alegria é o motor.

A Graça é o transdutor.
A hora é para viver a Paz da Consciência, da Felicidade absoluta.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, aí está o Verbo que posso acrescentar na dança e na Vibração da Unidade.
Vocês têm algo a falar ou a dizer?

Têm a perguntar?

***

Não há perguntas.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, eu rendo Graças à sua Presença e, sobretudo, ao seu acolhimento, à nossa
Ressonância na Luz.

Eu me retiro, então, durante alguns instante, no seu Templo, que é o meu, a fim de viver, durante o espaço de
Alinhamento (bem além desse espaço, aqui como por toda a parte), pela Vibrância das três Estrelas que os

acompanharam: AL (ndr: MA ANANDA MOYI), PROFUNDEZ (ndr: SANTA TERESA DE LISIEUX) e UNIDADE
(ndr: GEMMA GALGANI), que os conduzem a viver a Fusão dos Éteres no ER da cabeça e do Coração, como

no ER de cada uma das células desse Templo (do qual vocês têm o encargo) que vocês devem Liberar.
Eu lhes digo até dentro de alguns minutos, com minhas Irmãs, em vocês como em cada um de nós e, ainda

uma vez, eu rendo graças à Luz UNA, de Consciência a Consciência, no Espírito e na Verdade.
O Verbo se fez carne, um dia, a fim de que essa carne torne-se o Verbo.

Essa Alquimia é exatamente o que vocês vivem e o que nós vivemos, com vocês.
Até daqui a alguns instantes.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

************
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111211_-_GEMMA_...

~ A Obra no Branco ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, que o Amor d’A FONTE esteja entre nós, aqui, Unidos e reunidos. 

Eu me apresento, a vocês, enquanto Estrela UNIDADE.
Eu vim, hoje, Vibrar e falar sobre a Comunhão, sobre a Obra no Branco que vocês estão prestes a viver, e que

vai conduzi-los a aquiescer à Comunhão, à Fusão e à Dissolução na Luz.

***

Esta Obra no Branco, como ela foi nomeada pelo Arcanjo JOFIEL, é a Cura final, aquela que visa às suas
Núpcias místicas.

Na minha época, durante a minha última encarnação, eu lhes teria falado de casamento com CRISTO.
Hoje, eu irei lhes falar, simplesmente, de reencontros com a Luz e, sobretudo, do Retorno do Espírito na Luz,

da Unidade, que alguns de vocês, meus Irmãos e Irmãs, começam a conscientizar, a viver, de diferentes
maneiras.

A Comunhão de Coração a Coração e o conjunto de elementos (desde a criação
da Merkabah Interdimensional coletiva, passando pelas suas experiências das Coroas Radiantes, por seus

momentos de Alinhamento) têm, em última análise, apenas um único objetivo: aquele de fazê-los reencontrar a
Alegria, de fazê-los reencontrar a Eternidade.

E, sobretudo, a Verdade absoluta da Luz Vibral e do Amor, além de qualquer limitação e de qualquer
contingência, expressa através desse corpo de carne.

***

Eu venho, então, falar-lhes, além da sua Comunhão de Coração a Coração, além dos seus Alinhamentos, de
um estado que vai se tornar o seu, para todos aqueles que aquiesceram e que acolheram a Luz, de uma

maneira ou de outra.
Vocês irão viver o que eu vivenciei, durante a minha última vida, desde o meu nascimento.

E como vocês sabem, talvez, naquela época, há mais de um século, isso era raro, senão excepcional.
Este trabalho, esta transformação que é a sua, é uma Graça: a Graça da Luz, a Graça da Unidade, o Encontro

com o Sol, com CRISTO, com MIGUEL.
A Transmutação final deste Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (que todos nós concatenamos, em algum lugar) encontra,

hoje, a sua resolução, para o conjunto da Terra, para o conjunto das Consciências.
O trabalho realizado, por vocês mesmos e pelo conjunto das Consciências (no nível das Cruzes da

Ressurreição, da Redenção, da Passagem da Porta Estreita), põe fim à influência da Atração, da Visão.
E vai substituir isso pelo desenvolvimento da Luz, nesse Templo que é o seu Coração, através do Eixo AL /

OD, é claro, da cabeça, mas, sobretudo, no nível do peito, pela colocação em Vibração intensa desta parte da
nova Tri-Unidade que foi denominada CRISTO-MIGUEL.

E que está diretamente conectada, e em ressonância, com as Portas UNIDADE e AL, dois dos Pilares do
Coração que nós nomeamos Humildade e Simplicidade.

Levando-os a conscientizar o Ponto central da reunião deste Eixo, que é o Ponto ER do peito e da cabeça.
Esta parte da Lemniscata Sagrada que lhes confere a possibilidade (além da Comunhão de Coração a

Coração) de iniciar um processo de Fusão com a Luz, com CRISTO, e de Dissolução de toda a Ilusão na Luz.
Pondo fim à compartimentagem da Consciência e, sobretudo, pondo fim a toda forma de sofrimento, a toda
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forma de resistência, pondo fim a todas as Ilusões.

***

Isso, denominado Obra no Branco, permite-lhes, a partir de agora, viver, além da Comunhão, esta famosa
Fusão e esta Dissolução, que é, de algum modo, a resolução total de toda Dualidade, de toda dor, o fim da

falta, o fim de todo vazio.
Pois nada pode estar vazio nas Esferas da Criação, pois nada pode estar ausente na Unidade.

A Unidade, a Fusão com CRISTO, com a Luz, leva a viver uma Plenitude tal que não existe qualquer palavra,
deste lado onde vocês estão, podendo expressar isso.

O que vocês são chamados a viver, a manifestar, é algo dificilmente concebível: há apenas a experiência que
vocês fazem (no seu nível, no momento), nos momentos em que vocês estão Abandonados à Luz, nos

momentos em que lhes parece que o tempo para, nos momentos em que lhes parece ser, à vezes, Tudo e
nada, desde a poeira do Universo, passando pelo conjunto dos Universos.

Naturalmente, não existe, no nível do filtro mental da pessoa, nada que possa corresponder, exatamente, ao
que vocês vivem, no momento.

***

Então, o aprendizado (pela Comunhão, pelos Alinhamentos, por tudo o que lhes foi dado pelos Anciãos) é, de
algum modo, o aprendizado da sua natureza real.

Este aprendizado é realizado, por alguns de vocês, há vários anos, e para outros, de maneira muito mais
recente.

Dando-lhes uma percepção do que é a Alegria, do que é a ausência de falta, a ausência de sofrimento, a
ausência de questão: este instante de Paz, onde vocês vivem tranquilos, porque vocês sabem que vocês

alcançam algo que os preenche inteiramente, e na totalidade.
O conjunto das Portas foi aberto, novas Portas manifestam-se a vocês.

A Última Porta, a Passagem da Porta Estreita, acontece para muitos de vocês.
Vocês serão cada vez mais numerosos, sobre esta Terra, vivendo isso, dissociando-os, de alguma forma, de

determinadas forças que tentam, ao seu modo, manter o medo, manter a servidão, a Dualidade.
Mas a Luz ganhou, vocês sabem, desde muito tempo.

Ela simplesmente ganhou, não combatendo, ela simplesmente ganhou o direito de se estabelecer,
definitivamente.

A fim de que, nunca mais, exista barreira.
A fim de que, nunca mais, exista separação.
A fim de que, nunca mais, exista sofrimento.

A perfeição da Criação, existindo por todo Tempo e por toda a Eternidade, por todo Espaço (por toda
Dimensão, como vocês dizem), hoje, é conscientizada.

Vocês são, efetivamente, cada vez mais numerosos a abrir, em vocês, esta etapa da Consciência.
Neste estado de Unidade, seja qual for a intensidade vivenciada, vocês apercebem-se de que este estado

responde a todas as questões.
E de que, pouco a pouco, além dos momentos privilegiados em que a Luz os chama (ou aqueles em que

vocês decidem Alinhar-se e viver este estado), vocês constatam que, mesmo nos atos ordinários da sua vida,
isto chega a se manter.

E, então, a Luz toma, pouco a pouco, posse do espaço deste mundo, e do tempo deste mundo.

***

Então, é claro, aqueles que têm medo vão tentar se servir, à sua maneira, desta Luz para gerar o medo, para
gerar o sofrimento.

Mas nada pode fazer sofrer a Luz, nada pode alterar a Luz.
Os véus da separação foram levantados em todo este Sistema Solar.

O último envelope, no seu corpo como sobre a Terra, começa a arrebentar e a se rasgar.
Dando-lhes acesso (eu diria) a uma maior facilidade de viver a Unidade, mesmo se, nos momentos que lhes
são difíceis, pode parecer-lhes reincidir pesadamente na agonia do medo, no medo da morte, ou nas dores,

sejam elas quais forem.
Mas se vocês persistirem em manter a consciência na Luz, sem se ocupar de outra coisa, então, vocês irão

constatar, muito rápido, que isso não tem mais qualquer peso, nem qualquer densidade.
E que esta dor, este medo, irá desaparecer tão depressa como chegou.



Pois o medo não deve levá-los a reagir, ele não deve levá-los a manifestar seja o que for além da sua própria
Alegria.

Se vocês pensarem nisso, naqueles momentos, vocês irão ver, por vocês mesmos, que as Núpcias de Luz
(esta Alquimia com CRISTO, com a Luz Branca) é uma realidade.

Vocês irão constatar, então, instantaneamente, que a Vibração os leva e os transporta nas esferas de Êxtase e
de Alinhamento, onde o peso da dor, do sofrimento, o peso do medo, não existirá mais.

***

Vocês têm, é claro, Pontos de Comunhão, que lhes foram dados.
Agora, o seu corpo inteiro torna-se, de algum modo, o Templo da Fusão e das Núpcias com a Luz.

Então, se mesmo nesses momentos em que a sua vida (a vida) pode parecer-lhes, sobre este mundo, difícil,
se vocês aceitarem não mais se polarizar e colocar sua Atenção no que é difícil, mas, bem mais, no que é fácil,

vocês irão constatar que o difícil desaparece.
Por que, efetivamente, a Consciência, desde o momento em que ela vive a Luz, não pode mais sofrer

interferência de fenômenos que não são da Luz.
Esses mecanismos vão estar acessíveis, hoje: eles não são apresentados posteriormente, eles não são

adiados.
Mas vocês irão constatar (por vocês mesmos, desde que vocês tiverem feito a experiência) que vocês podem,
muito facilmente, não mais ser o sofrimento, não mais ser o medo, não mais ser a dor, não mais ser seja o que

for senão a Luz.
Esse processo de identificação com a Luz vai pôr fim à distância.

Há pouco tempo, ainda, a Luz vinha de outros lugares.
Ela penetrou na Terra, no Sol.

Ela nasce, agora, no Interior de vocês, do seu Coração.
Vocês são, vocês mesmos, a própria fonte d’A FONTE.

Vocês são o seu próprio gerador de Luz, por que é a própria natureza da Consciência e do Espírito.

***

As flutuações da alma e da personalidade irão se afastar de vocês, agora, muito depressa.
A ‘noite escura da alma’ destina-se a permitir-lhes tomar consciência da realidade da Luz, e da sua ação.

Neste instante, até, em que a sua consciência não estiver mais voltada para a falta, mas para o pleno, então,
vocês irão constatar, instantaneamente, que a Vibração os apreende e os Libera, ao mesmo tempo.

Vocês irão compreender os mecanismos que estão em operação, mesmo no princípio da Ilusão e da
falsificação, ou seja, no princípio de confinamento: isso para o que a consciência estiver voltada, manifesta-se,

pela Atenção e pela visão, neste mundo.
Se vocês se desviarem, sem querer combater seja quem for (ou seja o que for), e se, simplesmente, vocês

colocarem a sua Consciência na nova Tri-Unidade do seu Coração, no espaço de Comunhão (e, em particular,
doravante, nos Pontos chamados de Portas UNIDADE e AL, ou Humildade e Simplicidade, denominadas, há

um ano, Pontos de Vibração CRISTO-MIGUEL), bem, vocês terão a surpresa de ver que esta Vibração é uma
Presença.

E que esta Presença (que poderá lhes parecer, em um primeiro momento, como exterior a vocês e chegando a
vocês, gradualmente e à medida que vocês fizerem a experiência e que vocês a viverem), vocês irão se

conscientizar, realmente, de que isso não está no exterior e de que não vem de outros lugares: isso sempre
existiu, de toda a Eternidade.

Simplesmente, o conjunto dos véus e dos medos, colocado sobre a consciência do homem, sobre este
mundo, ocultou esta possibilidade.

***

O princípio do medo afasta a Luz.
O princípio da resistência, do julgamento, do ego, afasta a Luz.

Mas a Luz está tão presente, em vocês como sobre este mundo, por toda a parte, que, em suas experiências,
vocês irão constatar a Ação da Luz na sua própria vida. 

Bem além da Fluidez, bem além da Unidade e das experiências Transcendentes, por vezes, que vocês têm de
viver, de experimentar, vocês irão constatar que toda a sua vida se transforma, preparando-os para a

Dissolução na Luz.
Vocês não estarão mais impacientes, vocês não irão mais experimentar, nem espera, nem esperança, porque
a Alegria irá se instalar, de maneira extremamente duradoura e evidente, que, aí, naquele momento, vocês irão



perceber que, para vocês, tudo está realizado.
E que a Ilusão do mundo, para vocês, absolutamente não existe mais.

Vocês poderão, então, Amar, do mesmo modo, o algoz como a criança, como o Irmão que deseja o mal a
outro Irmão, ou como o Irmão ou a Irmã que está perto de vocês.

O seu Amor será o mesmo, por que ele terá Transcendido os limites da separação.

***

A Unidade confere isso: é a Obra no Branco.
Muito além da Comunhão, onde considerar a Comunhão era um meio de aproximação da Luz, até a sua

consciência se dar conta de que não há mais distância, de que não há mais separação, de que não há mais
necessidade, até mesmo, de avaliar qualquer distância entre cada um de vocês e cada um de nós.

Quando nós lhes dissemos que os Arcanjos, e nós, as Estrelas, os Anciãos, estamos em vocês, essa é a
estrita Verdade.

Então, é claro, a Visão Etérea mostra-lhes alguma coisa que era distinta.
Mas, na Luz Branca, na Obra no Branco, e nesta última etapa alquímica, vocês irão ver que mesmo esta

distância é apenas uma Ilusão.
Ela não é, obviamente, uma construção do mental, já que ela pertence ao Supramental.

Mas que, em meio ao Supramental, mesmo a distância, finalmente, não existe.
A partir do momento em que a Consciência a eliminar, a instantaneidade e a simultaneidade do que irá ocorrer,

em suas vidas, então, irá estabelecê-los, de maneira cada vez mais serena, na Unidade.
Seja qual for a situação que vocês viverem, seja qual for o estado do seu corpo, seja qual for o estado do

mundo, vocês irão se apreender (porque vocês irão vivê-los) de que este mundo não é nada mais do que uma
projeção da Consciência.

Vocês serão instalados, cada vez mais profundamente, na Unidade.
Vocês poderão realizar o que é para realizar, sem qualquer julgamento sobre vocês mesmos.

Não haverá mais separação, tampouco, entre a consciência dita fragmentada e limitada, e a Consciência
Ilimitada.

***

Naquele momento, vocês irão perceber o que você são, na Unidade.
Vocês irão perceber que as separações, mesmo que nós lhes tivéssemos mostrado, são apenas um engano.

E que a verdadeira Verdade se abstém de qualquer separação, que a Verdade absoluta se vive no Coração, no
Amor, na Comunhão.

E além desta Comunhão: na integração, no Si, em todos os outros Seres, em todas as outras Consciências,
bem além das projeções, das aparências, deste mundo e das Ilusões deste mundo.

O mesmo Amor será expresso e vivenciado tanto para com um corpo Luminoso (o Sol, a Lua, uma Estrela)
como para com uma folha de grama.

Vocês não poderão estabelecer a menor diferença entre uma Consciência e outra.
Isso irá eliminar toda a distância, e toda a distância de percepção, entre vocês e o que vocês nomeiam, ainda,

o resto do mundo.
Porque vocês, realmente, se tornaram o mundo.

Vocês, realmente, terão se tornado a Unidade, A FONTE.
E isso, este estado, é o seu Futuro, se vocês o desejarem, não como um desejo da personalidade, mas, bem

mais, como uma Renúncia total a tudo que não é da Luz.

***

A Luz irá se tornar o seu estado, a sua Graça.
Ela é chamada, agora, a se manifestar na sua vida a fim de afastar, de maneira definitiva, as zonas de Sombra,
não as combatendo, mas, simplesmente, sempre, aquiescendo, sempre mais, à sua própria Comunhão à Luz,

à sua própria Fusão na Luz.
Gradualmente e à medida que vocês entrarem (no tempo que lhes é próprio, individualmente) nesta Fusão na

Luz, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que tudo o que pertencia à personalidade, ao desejo, tudo o que
pertencia ao que, até agora, fazia o que vocês chamam de sua vida, desaparece, por completo.

Isso não será uma Ilusão: justamente, vocês irão sair da Ilusão e vocês irão entrar, de pleno Coração e em
cheio, na Realidade final da Consciência, que é a própria Essência da Vida e da Criação.

Sua Alegria irá se tornar imensa.



Ela irá lhes parecer, ela também, sem limite.
Ela não poderá mais ser afetada, e cada vez menos, por qualquer Ilusão, por qualquer sofrimento.

Isso não quer dizer, é claro, que vocês irão se tornar indiferentes a este mundo, mas que vocês terão
Transcendido a Ilusão deste mundo: vocês estarão no Amor, tal como CRISTO o manifestou.

Vocês irão apreender-se, então, das Suas palavras, porque vocês irão vivê-las, que “vocês estão sobre este
mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Vocês irão apreender-se, então, do que significa Amar, na sua acepção, não mental, não religiosa, sequer
espiritual, mas como a própria Essência do que representam a Vida e a Consciência.

Vocês não terão mais que se colocar questão sobre o Futuro de tal ser, ou de tal coisa, ou de tal
acontecimento desta Terra, pois vocês estarão totalmente imersos na Luz.

***

A Rachadura do Céu (que está próxima, em nível coletivo), a Rachadura do seu último envelope, vai levá-los a
conscientizar, cada vez mais, o estado real do Ser.

E não mais somente os estados múltiplos da aparência do Ser, quer seja na encarnação ou nos jogos de
resistência (de sofrimento, de prazer, de desprazer) que existem na vida normal da personalidade, privada de

Luz.
Vocês irão descobrir, com Alegria, sem qualquer medo, que vocês não estão limitados à pessoa que vocês

habitam.
Cada vez mais, vocês irão tomar consciência das outras Dimensões, pelo Canal Mariano, mas, também, pela

nossa Presença.
Como lhes disseram os Arcanjos, nós estamos, agora, tão próximos de vocês que nós estamos totalmente em

vocês.
Esta conscientização é essencial para o desaparecimento total de todo o medo, porque vocês irão viver,

naquele momento, a Eternidade, não como algo a chegar, mas como algo que vocês São.
Vocês irão constatar, também, a presunção do ego, que pensava encontrar uma solução no exterior, na reação,

em algo que os levava a sempre mais densidade, a sempre mais peso.

***

Tornar-se de novo Ilimitado é isso.
A Obra no Branco, as Núpcias de Luz finais, é reencontrar (como dizem nossos Irmãos e nossas Irmãs de

origem oriental), é realizar o Atman, é não mais ser a pessoa, mas Ser o Todo.
Vocês irão constatar, efetivamente, que, mesmo o trabalho tendo sido realizado, por vocês, pela Luz, há trinta

anos, ele encontra o seu término, hoje (porque, penetrando cada vez mais, na totalidade, na Consciência, vocês
irão ver que a Ilusão não tem mais peso), que na Verdade, mesmo se as Portas foram um meio de enganchar
(de algum modo) o Corpo de Estado de Ser nesta Dimensão onde vocês estão, são dois mundos que a tudo

contrapõe e que tudo separa.
Pois, um é Verdadeiro: ele está assentado na Consciência.

E o outro é falso, por que ele é apenas uma projeção oriunda do medo e da separação.
Então, vocês irão se estabelecer, cada vez mais duradoura e facilmente, na Luz.

Vocês estarão, naquele momento, plenamente conscientes da Alegria, plenamente conscientes de CRISTO,
plenamente conscientes da Luz Branca.

Vocês serão a Luz Branca.
E, pela sua Presença sobre esta Terra, nesses momentos particulares, vocês poderão, então, realmente,

ajudar.
Além de qualquer palavra, além de qualquer ato, simplesmente, efetivamente, pela irradiação do ponto ER do
peito, que é, precisamente, o meio-caminho entre o chakra do Coração, o chakra da UNIDADE e o chakra AL

(ndr: para relembrar, o Ponto ER, correspondente ao 9º Corpo ou “Corpo de Irradiação do Divino”, está situado
no eixo do esterno, acima do chakra do Coração, sobre a saliência do esterno, no alinhamento do segundo
espaço intercostal e no meio dos chakras UNIDADE e AL (também denominados CRISTO e MIGUEL); ver

esquemas na lista dos “protocolos prioritários”) (*).

***

Vocês estão, naquele momento, precisamente, na Transmutação do Coração.
O coração humano torna-se o Coração Divino.

Vocês Irradiam A FONTE, por que vocês se tornaram A FONTE.
A Fonte de Cristal está encarnada nesse corpo, e esse corpo vive a sua Transfiguração, a sua Ressurreição, a



sua Ascensão, nas Moradas Eternas da Alegria.
Isso será totalmente perceptível.

Não haverá que se perguntar (se isso é verdadeiro ou não) porque isso irá lhes parecer, cada vez mais, como a
única Verdade.

Vocês irão se afastar, progressiva e duradouramente, no momento oportuno, de toda Ilusão.
O sofrimento não terá mais qualquer peso, para vocês, a dor, tampouco.

Vocês irão ver, atrás da aparência, a Beleza e a Realidade de cada Consciência (de cada Irmão, de cada Irmã,
aqui encarnados, como de nós, que estamos ao seu lado, enquanto Estrelas).

Vocês irão Transcender toda Ilusão, todo véu.

***

Lembrem-se (nos momentos em que ‘a noite escura da alma’ puder ainda parecer ter muito espaço, ou, então,
em que as circunstâncias do seu mundo parecerem tornar-se duras, difíceis): no momento em que este mundo
e seus modos de funcionamento se dissolverem, sob os seus olhos, isso deve levá-los a viver, cada vez mais,

a Luz.
Olhem o que é Belo, olhem o que é Verdadeiro.

E absolutamente nada deste mundo, que se vive atualmente, pode ser Verdadeiro, pois tudo é perecível.
Ao passo que a Consciência da Luz, da sua Luz (que é a sua natureza, e a nossa natureza, de todos nós), os

leva à ausência de medo, à ausência de sofrimento.
Vocês irão se estabelecer, cada vez mais, espontânea e facilmente, nesta Fusão.

CRISTO, então, irá lhes aparecer, no seu tempo individual, antes do aparecimento no tempo coletivo e no
espaço coletivo da Terra.

Nenhuma Ilusão terá lugar sobre vocês.

***

Alguns de vocês terão o privilégio de viver a sobreposição deste corpo físico com o seu Corpo de Estado de
Ser.

Outros terão o privilégio de estarem presentes na Consciência, sobre este mundo, no seu Corpo de Estado de
Ser, mas sem o corpo físico: eles serão totalmente Transfigurados.

Eles não serão mais constituídos de carbono, mas de silício.
Eles irão se tornar, na totalidade, Transparentes.

A Transparência não será, simplesmente, uma ideia, ou uma vivência Vibratória, mas a própria realidade do seu
corpo, que será totalmente Transcendido.

Então, irá lhes aparecer a verdadeira Visão, não a visão dos olhos, não a visão ilusória do 3º olho, mas a Visão
do Coração, aquela que se deixa Ver além das aparências, além dos véus.

Que lhes dá a perceber a verdadeira Realidade das coisas, a verdadeira Verdade da Liberdade e da Luz de
cada Consciência, que não é diferente de outra Consciência.

***

Tudo isso vai se revelar, agora.
Ainda uma vez, no momento, vocês irão, cada um, no seu ritmo.

Mas não se esqueçam de que, sejam quais forem os elementos lhes parecendo difíceis de viver (quer seja
neste corpo de carne ou em suas relações), não se esqueçam de que tudo isso tem um sentido, e de que não
é pedido para compreenderem o sentido, mas para aceitarem o sentido, porque há apenas um: é fazê-los Viver

a Luz, e fazê-los reencontrar o que vocês São.
Isso não é uma espera ou uma esperança, isso não é para um tempo futuro.

Mas é agora, é logo mais, é a cada minuto, a cada sopro, é quando vocês estiverem ainda encarnados neste
corpo que vocês podem realizar isso.

E vocês irão realizá-lo pouco a pouco, sem esforço, como evidência, por que isso será evidente.
A Transparência, a Humildade, a Simplicidade, irá engajá-los a mais Pobreza (pobreza da mente), a

desvencilhar-se e a se desfazer de tudo o que era pesado, de tudo o que encobria a Luz.
Vocês irão se desprender de todas as armadilhas da Dualidade, sem desejar fazê-lo, simplesmente, porque a

evidência da Unidade, da Vibração da Consciência, será o bálsamo e será a única Verdade.
Isso se fará sem esforço, espontaneamente, a partir do momento em que vocês viverem e se apreenderem,

em vocês, de que a Luz é Tudo.



***

Então, vocês irão descobrir a Verdade do mundo, não como foi alterada, mas como É.
Vocês Verão a Criação, a Vida, a Luz, além das aparências.

Então, vocês vão Elevar a Terra.
O Canto do Céu e da Terra vai deixar aparecer, em breve, o Coro dos Anjos.

E o Coro dos Anjos não pode deixar qualquer dúvida sobre o que foi anunciado.
Deste modo, a Luz irá se propagar, gradualmente, bem além do seu Canal Mariano, do Canal do Éter, bem

além do núcleo da Terra e do manto da Terra.
Mas, pouco a pouco, em todo o Éter.

Não haverá mais lugar para a mínima Sombra, não haverá mais lugar para a mínima oposição e para a mínima
resistência.

Vocês irão ver que ‘a noite escura da alma’, de fato, além deste sofrimento (mesmo, por vezes, difícil, porque
vocês ali aderiram), irá desaparecer por si só, pela Inteligência e pela Graça da Luz.

***

Então, a UNIDADE (não no nível da Estrela que eu sou, mas no nível das Portas) irá se acender, em vocês.
A Descida do Espírito será total.

A Subida, de novo, do Espírito será total.
O corpo será marcado, ele será Crucificado, no bom sentido, ou seja: haverá esta Ressurreição, sem

sofrimento.
A própria Vibração do seu peito irá se tornar diferente.

Os Quatro Pilares do Coração irão se tornar cada vez mais perceptíveis e irão se manifestar, em última análise,
pela ativação total do Ponto ER.

Então, vocês serão Curados da Ilusão.
O Arcanjo RAFAEL terá dado o toque permitindo a URIEL manifestar a última Reversão da Terra.

Então, vocês poderão dizer, como CRISTO: “Tudo está Consumado”.

***

Vocês não têm nada em que acreditar, vocês não têm mais nada a esperar, porque vocês ali estão.
Há apenas, então, que Ser, que deixar a Unidade, a Majestade e a Graça da Luz tornarem-se o seu cotidiano e

a totalidade da Realidade do que vocês São.
Cada vez mais, o Apelo da Luz (quer seja através da ‘noite escura da alma’, ou através do seu corpo, ou através

das circunstâncias da sua vida) irá se tornar cada vez mais evidente.
E isso irá se instalar como uma evidência, vindo pôr fim, ainda mais, ao que resta de Ilusão, ao que resta de

sofrimento e de Sombra.
Aí estão os poucos elementos que eu tinha para acrescentar, enquanto Estrela UNIDADE, com relação à Porta

UNIDADE.

***

Humildade: tornar-se, de novo, Simples, para viver a Luz.
Porque, quando nós dissemos, Umas e Outras, como nossos Irmãos e Irmãs Anciãos, que a Luz é Simples,

ela jamais é complicada por que ela é a Essência da Criação.
E que, sendo Simples, ela está por toda parte, onipresente, onisciente, e que vocês São isso.

***

Eu irei acompanhá-los no espaço de Alinhamento, pela minha Vibração, pela minha Consciência e pela nossa
Comunhão, e pela nossa Fusão.

Se vocês tiverem algo a expressar, qualquer coisa a dizer ou a perguntar, em relação ao que nós vivemos,
nesse momento, pela minha Presença, pela sua Presença, eu os escuto.

***



Pergunta: novas Trilhas Vibratórias se desenvolvem, atualmente, no corpo, e em particular uma,
que estaria situada entre o baço e o coração físico, mais do que nas costas?

Meu Irmão, pouco a pouco, você vive a Consciência do holograma: em cada ponto está contido a Totalidade.
Dessa maneira, por exemplo, para a Porta nomeada ATRAÇÃO, correspondendo ao chakra do baço, e que foi
localizado pelos Anciãos em um lado muito específico do corpo (ndr: ver o protocolo “Reconstrução do Corpo
de Ressurreição”) (*), vocês irão, e você vai se aperceber de que este Ponto não está somente localizado na

frente do corpo, mas, também, na parte de trás.
O que está dentro é como o que está fora.

O que está na frente é como o que está atrás.
E de que a Porta KI-RIS-TI, que muitos de vocês percebem, comunica-se, doravante, com a frente, pelo Ponto

OD, no Interior do corpo, e, também, com o Ponto ER.
Portanto, é claro, existem várias Trilhas Vibratórias, que correspondem ao que eu chamei de sobreposição do

Corpo de Estado de Ser com esse corpo Ilusório.
É pela Realização e pela Obra Alquímica dessas Trilhas que ocorre a Fusão com a Luz.

Existem várias, mas não é útil, nem necessário, ter uma explicação intelectual por que isso vocês vivem, vocês
o vivem.

E, agora, o primeiro engate (se pudermos dizê-lo) do Corpo de Estado de Ser, através das doze Trilhas,
através das doze Portas, cessa, efetivamente.

Contentem-se com os seus Quatro Pilares, porque eles vão se tornar cada vez mais presentes, assim como o
Ponto ER, no centro (ndr: ver o protocolo “Os 4 Pilares do Coração”) (*).

Os Quatro Pilares, mais o Ponto ER, são a Grande Obra da Obra no Branco.
Obviamente, existe uma variedade de outras percepções Vibratórias, de cada lado de KI-RIS-TI, que

correspondem ao que vocês poderiam nomear as Asas Etéreas.
Mas, de nada serve colocar palavras.

Penetrem, cada vez mais, na vivência e na experiência.
O resto faz parte do Conhecimento, quando vocês se tornarem, na totalidade, Luz.

Não sobrecarreguem o seu mental com explicações.
Cada vez mais, será preciso ir para o essencial e se desprender, até mesmo do que lhes disseram os Anciãos,

até mesmo de todas as práticas.
Porque a Luz vai preencher em demasia o que vocês são, por que vocês São Luz: todo o resto irá se

Dissolver.
O que vocês tiverem aprendido, ou praticado no dia anterior, irá parecer-lhes extremamente fútil e

extremamente inútil, no novo estado da Consciência.
Vocês irão se aproximar deste instante.

Então, é claro, cada um, ali, vai à sua maneira.
Mas, desde já, quanto ao sofrimento, não olhem mais o sofrimento, não olhem mais o medo, não olhem mais

as faltas.
Olhem o Coração, por que vocês são o Coração.

A partir deste momento, vocês irão perceber que o conjunto da sua Consciência é Vibração, e que mesmo se
vocês discernirem, ainda, coisas cada vez mais específicas ou abrangentes, neste corpo, na realidade, isso é

apenas a Dissolução do corpo que está prestes a ocorrer.
Então, a Alegria irá se tornar a sua única e última preocupação, mas isso não será uma preocupação, isso será

um estado.
Esqueçam de todo o resto.

Hoje, vocês têm Obras o suficiente, uns e outros, aqui e em outros lugares, e por toda parte sobre esta Terra,
para que a Luz se torne uma evidência.

Então, esta evidência da Luz não precisa mais, a rigor, da sua Atenção, nem da sua Intenção, exceto se vocês
deixarem de Viver, pela Vibração da Luz.

Nada mais.
É preciso deixar tudo o que não é da Luz.

Mesmo se, a um dado momento, o que nós lhes transmitimos (principalmente os Anciãos) os iluminou, de
algum modo, e lhes trouxe uma Clareza e uma Precisão.

Dando-lhes as engrenagens e os mecanismos que, talvez, lhes permitiram aproximar-se da Porta Estreita.
Mas é preciso, agora, esquecer de tudo isso, se vocês forem capazes, e todos vocês são capazes.

Não há nada mais a fazer do que Ser.
Todo o resto faz parte da Graça.

Sejam quais forem as ocupações do seu corpo, de suas vidas, de suas obrigações, elas irão se tornar, aí
também, uma evidência.

Porque não haverá mais possibilidade, por qualquer peso, de alterar a sua Consciência, que terá se tornado,



inteiramente, Luz.

***

Pergunta: muitas pessoas enviam o amor para a Terra. Outras têm temores em relação à situação
atual. Como esses tipos de energias diferentes se articulam?

Meu Irmão, quem envia o amor à Terra, com qual finalidade?
A Terra é Amor.

Considerar o medo será sempre o olhar da personalidade.
A Luz não conhece o medo.

Então, enviar a Luz ao medo, nada quer dizer.
Pois, conceituar assim as coisas é crer que a Luz vai agir contra o medo.

Não.
A Luz ilumina os medos e os transmuta, mas isso não é uma ação da vontade.

Vocês não são uma pessoa, nenhum de vocês é uma pessoa: é a crença que vocês têm.
Vocês não são este corpo, vocês apenas São a Luz, e é a totalidade do que vocês podem Ser.

Então, o temor é apenas o reflexo da falta.
Este mundo é uma projeção, por completo.

Mesmo se vocês ainda não se conscientizaram disso, isso está em andamento.
Então, o medo pertence à personalidade, a falta pertence à personalidade.

Aquele que envia o amor não sabe o que é o Amor, por que o Amor É, ele não tem que ser enviado.
O que é enviado é o ego, o amor em meio ao ego.

O Amor é a Criação, na sua Totalidade.
Enquanto existir um Irmão ou uma Irmã pensando que, por ele estar enviando um pensamento de amor, ele

está trabalhando para o bem: sim, ele trabalha para o bem, mas ele não trabalha para a Luz.
A Luz está além deste mundo: ela não é nem bem, nem mal, ela é evidência da Consciência.

Então, naturalmente que muitos medos são levados a se manifestar, para os seres que, por uma razão ou por
outra, no momento, não podem viver a Luz, porque o tempo coletivo da Luz não está totalmente instalado.

Vocês nada podem fazer.
Enquanto vocês acreditarem poder fazer, isso é apenas o ego que age.

É todo o paradoxo: o Amor está bem além desta noção de fraternidade e, no entanto, ele é a Fraternidade total.
Sim, mas, na Luz Branca, mas não na humanidade, tal como ela é concebida e vivenciada hoje.

Porque, enquanto existir uma separação na consciência, a fraternidade permanece um ideal e um combate
contra o mal que apenas tem, por objetivo, manter a Ilusão.

Pois, se bastasse fazer o bem, e se bastasse enviar o amor, sobre este mundo, ele já estaria na Luz.
Será que é o caso?

É a personalidade, a pessoa dividida, que irá acreditar que ela pode agir, para levar ali alguma coisa.
Aquele que está instalado na Unidade, no Si, na Alegria, sabe que tudo está perfeito, porque tudo é perfeito.

Somente a ausência de Luz é imperfeita.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Minhas muito queridas Irmãs e Irmãos, nós iremos, dentro de alguns minutos, viver esta Comunhão, este
Alinhamento e, eu o espero, esta Fusão.
Nós somos Um, por que nós somos Luz.

Viver a Luz é não recusar seja o que for, é aceitar a Totalidade.
É não ver alguém sofrendo, como uma realidade, mas, sim, como o fim de uma Ilusão.

Tudo isso, vocês irão conscientizá-lo.
Mesmo se, no momento, no nível do que vocês nomeiam intelecto, houver lacunas.
Pois o intelecto não foi feito para Viver a Luz: o intelecto foi feito para compreender.

Ora, a Luz não se compreende: ela se estabelece e ela é Vivida.



Ela é Consciência, ela é Unidade, e ela é, sobretudo, Liberdade.
É a isso que a Luz vem chamá-los, para ser Livre.

Todo o Amor da sua Irmã está em vocês.
Eu lhes digo até dentro de alguns minutos. 

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

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*** 

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article9489.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-11_decembre_2011-art...
11 de dezembro de 2011

(Publicado em 12 de dezembro de 2011)

*** 

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

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

http://autresdimensions.info/article9489.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-11_decembre_2011-article9489.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


Áudio em francês

Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos presentes, na carne, eu apresento a Graça a vocês.
E, antes de expressar-me, eu gostaria que, juntos, nós estabelecêssemos um momento de Unidade e de

Comunhão, a fim de, eu o espero, tornar possível ir além das palavras que eu vou pronunciar.
A fim de tentar apreender, além das minhas palavras, o que é para viver (o que é para apreender, além do
intelecto), na experiência de vida, na experiência da Unidade e na experiência do Final que lhes é aberto e

ofertado nesses tempos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu venho a vocês e eu venho em vocês, como MARIA havia lhes dito.
Eu venho enquanto Estrela portadora da UNIDADE, da Vibração da Unidade.

Eu os remeto, se vocês bem o quiserem, a tudo o que eu pude dizer e exprimir das experiências da minha vida
assim como da Unidade, ela mesma.

***

MARIA lhes falou desta nova Tri-Unidade, em seu componente feminino (ou, se vocês preferirem, Interior), em
relação à Tri-Unidade nova instaurada por MIGUEL.

 Enquanto Criadoras, nós vimos realizar o que foi anunciado pelo Arcanjo MIGUEL (seja pelas Núpcias
Celestes ou por sua Intervenção), informando a atualização da Merkabah Interdimensional coletiva.

O que é para viver, MARIA falou longamente a vocês.

***

Quanto a mim, eu vou retornar, simplesmente, em certos elementos que são para viver, bem além dos espaços
de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, além mesmo do que foi nomeado a “deslocalização da

Consciência”, além mesmo do conjunto de Vibrações que percorrem vocês (ou que irão percorrê-los) e
sinalizando, em vocês, o acesso a estados incomuns (mais ou menos pronunciados) da sua Consciência.

***

GEMMA GALGANI – 26 de janeiro de 2012

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dailymotion.com/video/xo2w4u_gemma-galgani-26-01-2012_webcam


A manifestação da nossa Tri-Unidade corresponde, de algum modo, ao Interior do que foi realizado, durante as
Núpcias Celestes, pelo Arcanjo MIGUEL e pelo conjunto do Conclave.

Através da nossa Tri-Unidade (conscientizada e concretizada por MARIA, MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e por
mim mesma), é-lhes oferecido realizar, em vocês (bem além da Unidade, bem além do que nossos Irmãos e
Irmãs orientais chamam de “Samadhi”), o Estado CRISTO, ou seja: transcender todos os limites, vivenciados

e impostos pela encarnação e por seus constituintes.
Ultrapassar, simplesmente, a experiência dos Alinhamentos, a experiência, enquanto Ancoradores e

Semeadores de Luz, que vocês conduziram.

***

Hoje, a Tri-Unidade Interior os chama (como a Terra chama vocês, como o Céu chama vocês) para viver o
Tudo.

E viver o Tudo é (expresso em palavras) tomar consciência, definitivamente, de toda a Ilusão e de todo o
efêmero.

É passar do efêmero à Eternidade.
É realizar o que lhes disseram os Arcanjos (que são vocês mesmos): que A FONTE não é outra coisa senão

vocês mesmos.
Ô, é claro, não neste mundo da carne (onde eu, também, estive presente), mas na Verdade absoluta (tal como

a definia o Arcanjo ANAEL) do que vocês São.

***

Vários de vocês perceberam e sentiram as modificações, ocorrendo no Interior de vocês mesmos, como
sobre a Terra.

Isso é percebido pelos sentidos, pela Vibração.
Tudo isso os leva, de algum modo, a diferenciar e a separar os estados ordinários da consciência dos estados

não ordinários, onde outras percepções emergem, onde o intelecto não é mais de qualquer ajuda, onde o
mental de nada mais serve.

Este estado transcendental, além mesmo dos seus espaços de Vibrações e de Alinhamento, é chamado, se
vocês o quiserem, a estabelecer-se e a perdurar.

Porque, tendo entrado (como o anunciou MARIA) no tempo da Ascensão coletiva, é-lhes oferecido, a vocês,
Sementes de Estrelas, viver, de maneira antecipada, esse processo que vai bem além da deslocalização, bem

além da Dissolução (da Comunhão, da Fusão) e que os chama a viver a experiência do Tudo, do Absoluto.
É a última etapa de que lhes falava MARIA.

***

Então, para isso, o conjunto das Estrelas, do qual nós somos a tríplice Palavra Unificada (por intermédio de
MARIA, de MA e de mim mesma), nós os convidamos, de hoje em diante e a cada 5ª-feira de sua semana

terrestre, às 22h00 (ndr: hora francesa no relógio) [19h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa], a viver
este estado do qual não pode ser dito grande coisa porque a própria experiência se vive no Silêncio do Ser.

E a menor palavra que pudesse ser expressa seria apenas uma alteração do que é vivenciado.
Porque palavra alguma pode traduzi-lo.

Porque isso não é comparável a qualquer experiência.
Porque poucas palavras podem ser colocadas neste indizível.

Para isso, a cada 5ª-feira, às 22 horas, o conjunto das Estrelas irá participar da realização dessas Núpcias de
Luz, de maneira antecipada, para vocês, se vocês o desejarem.

E nós os convidamos, então, a cada 5ª-feira, às 22 horas, a, simplesmente, Ser.
Não em um papel ou em uma função de Semeadores de Luz ou de Ancoradores de Luz, não através de um

ritual ou de um protocolo, mas, simplesmente, naquele momento, durante 30 minutos, estarem Conscientes e
lúcidos.

Não importa sua posição.
Não importa se vocês estão dormindo.

Não importa se vocês estão Alinhados ou não.
Mas, simplesmente, se colocar, naquele momento, colocar-se no que vocês são habitualmente (mesmo em
meio às suas experiências as mais Luminosas), a fim de não mais fazer, não mais querer, não mais desejar,

não mais esperar.
Mas, simplesmente, se posicionar (neste instante, neste período de tempo) para viver esta Efusão de Luz

particular, que não é outra senão a conscientização d’A FONTE e de CRISTO, na totalidade.



Fazendo-os, então, viver esta experiência do Final, que nada pode ser dito em palavras, mas cuja experiência é
suficiente a ela mesma porque ela vem realizar e terminar, para vocês, a eclosão da Borboleta, conforme as

palavras empregadas pelo Comandante dos Anciãos (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV).
Muito além do aprendizado da Vibração e da Consciência.

Levando-os, depois do “Eu sou Um” (ndr: livrete “A Humanidade que começa” para download em nosso site)
(*), a viver, além de qualquer deslocalização, o que eu poderia (em uma palavra aproximada) nomear a

“localização final” onde o tempo e o espaço não podem existir.
Onde a forma, qualquer que seja (da pessoa como do indivíduo), não pode mais se manter.

Esta experiência final é, de algum modo, o presente que vocês se dão a vocês mesmos.
Porque, esse presente é aquele da Verdade Absoluta.

***

Então, é claro, nós sabemos, pertinentemente, que todos não poderão viver, por antecipação, esse processo.
Então, não se coloquem questões.

Façam a experiência.
Realizem-na ou não.

É o seu próprio caminho.
É o seu próprio momento.

Se assim for, então nós Comungamos e nós Comungaremos, cada vez mais, além da Vibração, além do Canal
Mariano, além da Tri-Unidade.

Naquele momento, vocês irão alcançar o indizível e vocês irão perceber que vocês São o Tudo.
Que vocês são bem além, até mesmo, da Vibração, bem além da Consciência.

E que a própria Essência do Ser e de toda vida, tem por nome “Amor Luz”.
Não como uma ideia que iria brotar.

Não como uma experiência transitória (como os estados Vibratórios que vocês vivenciaram, mesmo em meio à
Consciência nomeada “Turyia” ou da Unidade), mas, sim, algo novo, não tendo, estritamente, nada a ver com

tudo o que pôde ser vivenciado, mesmo para os mais avançados de vocês.
Neste estado particular, há apenas que Ser.

Principalmente nada desejar.
Lembrem-se disso: apenas estar Presente, viver a Presença.

Nós seremos acompanhadas, naqueles momentos (e de maneira pontual, durante esta parte de tempo
particular da sua vida), pela Efusão do Senhor METATRON, rodeado pelas Doze Estrelas.

***

Além de qualquer imagem, além de qualquer percepção, além de qualquer concepção, além mesmo de
qualquer sentido, além de qualquer palavra que possa ser aplicada a isso, vocês serão cada vez mais

numerosos a viver (durante este momento e este instante) a Realização a mais bem sucedida.
Não há outra Verdade que essa porque ela resume, nela sozinha, o conjunto das outras verdades relativas,

levando-os a este Absoluto.
A palavra que eu posso empregar não é experiência, mas, sim, estado.

Este estado particular (além mesmo do que vocês poderiam conceber, imaginar ou sonhar), alguns de vocês
vivenciaram, já, as primícias, durante seus Alinhamentos ou em diferentes momentos do Apelo da Luz.

Isso será, para alguns de vocês, Sementes de Estrelas, a melhor maneira de preparar a conscientização
coletiva da Luz sobre a Terra.

Isso os deixará viver momentos inéditos em que o Amor Luz não será mais um objetivo, mas, sim, a realidade,
além de tudo o que vocês podem imaginar, sonhar, crer ou esperar.

***

Lembrem-se de que nada há a fazer: apenas estar Presente, nesta parte de tempo, sozinho ou em grupo,
deitado(a), em pé ou sentado(a).

Nada há a praticar.
Nada há, tampouco, a acolher que seja exterior a vocês, mesmo se, enquanto Estrelas (acompanhadas pelo

Senhor METATRON), nós somos, efetivamente, um retransmissor.
Mas esse retransmissor está em vocês, já.

Não há mais distância.



É tempo de pôr fim a toda separação.
E vocês são, de qualquer forma, os Iluminadores, por essa vivência, além de qualquer palavra.

E, a cada semana, vocês poderão, então, iniciar, em vocês, o estabelecimento do Absoluto onde, não sendo
mais nada em meio à Ilusão, vocês serão a Totalidade em meio ao Absoluto.

Isso, de algum modo (e, além, ainda uma vez, de qualquer vontade ou de qualquer desejo), irá permitir, para
vocês, mas, também, para o conjunto da Terra, fortalecer a conexão desta Terra (doravante realizada de

maneira definitiva) com Alcyone (o Sol Central d’A FONTE) e com o Sol, permitindo à Estrela conscientizar-se,
ainda mais, até aparecer ao conjunto da humanidade na carne.

Isso é, portanto, não mais uma preparação, mas, sim, o estabelecimento do que vocês São, no Absoluto do
Amor Luz.

***

Após algumas semanas e algumas 5as-feiras, MA ANANDA MOYI irá intervir para colocar algumas palavras
sobre esta transfiguração da Alma, conduzindo (como MARIA lhes disse) à sua Ressurreição na Eternidade.

Além de toda forma.
Além de toda Consciência.

Além do seu corpo e além, até mesmo, da Alma.
Eis a maneira que vai se realizar a Tri-Unidade Interior, correspondendo à Tri-Unidade da Terra.

Isso irá modificar, em vocês, o mundo.
Porque o mundo está em vocês, na totalidade.

Porque a Criação, na totalidade, está em vocês.
Isso não será mais somente, para vocês, um conceito, nem uma esperança, mas a Verdade Absoluta do Amor

Luz.

***

Então, Irmãs e Irmãos, presentes na carne, vivamos, juntos, pela nossa Presença conjunta, esse momento
particular do Absoluto, de Amor Luz.

Eu lhes digo, certamente, até breve, além desta Intervenção formal e eu proponho a vocês viver, agora, além
da Unidade, o Absoluto do Amor Luz.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

No Amor do UM, no Amor Luz CRISTO, na Unidade e na Verdade.
Eu lhes digo, então, no Silêncio do Absoluto, no Amor Luz, até a 5ª-feira da sua próxima semana.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
ÁUDIO 

GEMMA-GALGANI_26-01-2012 por autresdimensions
************

NDR:
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link  Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir sua hora local.

As intervenções das Estrelas, nas próximas 5as-feiras, às 22 horas (hora francesa no relógio [19h00 – hora de
Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]) são descritas nesta intervenção de GEMMA GALGANI, específica e

integralmente.
É, portanto, inútil nos contatar porque nós não temos qualquer informação a comunicar-lhes e nós nada

organizamos em particular.

***

http://www.dailymotion.com/video/xo2w4u_gemma-galgani-26-01-2012_webcam
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


(*) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1340

26 de janeiro de 2012
(Publicado em 27 de janeiro de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1340
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan


- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -
“Uma outra etapa: não mais nutrir o que pertence à Ilusão.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2012-02-18.mp3

~ ETAPAS DO ESTABELECIMENTO DA GRAÇA ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs que me ouvem, que vão ler, eu venho a vocês enquanto entidade portando a Vibração da
Estrela UNIDADE e também, como vocês sabem, um dos componentes do Manto Azul da Graça, na sua

polaridade dita feminina.
Eu conversei com vocês, em várias ocasiões, sobre a UNIDADE.

Eu venho, hoje, para dar alguns elementos que, se vocês os seguirem, mesmo na sua personalidade, irão lhes
permitir beneficiar-se, mais depressa, e viver o Manto Azul da Graça e se tornar a Graça.

***

Então, eu vou lhes apresentar o que foi dito pelo Arcanjo ANAEL e pelo Mestre OMRAAM (ndr: OMRAAM
MIKAËL AÏVANHOV) com relação ao que é o Absoluto, o que é a Íntase, e o acesso a esta fase, de certa

maneira, final.
Eu não vou descrever (como isso foi dito, pois é impossível) uma série de elementos correspondentes a este

GEMMA GALGANI - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2012-02-18.mp3


estado.
Mas eu vou, de preferência, dar os elementos que, em meio à personalidade da sua vida usual, podem ainda

ser obstáculo ao Manto Azul da Graça.
Esses elementos são muito lógicos e se vocês acolherem isso e se vocês próprios fizerem a experiência,

vocês irão constatar bem depressa que o Manto Azul da Graça não pode ficar afastado da sua própria
Presença.

Vocês próprios irão se tornar esta Graça.
Tudo isso decorre ainda das descrições que eu pude lhes dar da UNIDADE e também, de certo modo, do que
pôde lhes dizer a minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN sobre a Tensão para a Luz (ndr: canalização de 25

de outubro de 2010 (1)), conectando e se mesclando aos elementos dados pelo Arcanjo ANAEL sobre
o Abandono à Luz (ndr: canalizações de 11 de maio de 2009, 13 de maio de 2009, 17 de maio de 2009, 05 de

outubro de 2009 e 05 de agosto de 2010 (2)).
Pois há, em meio à personalidade, uma série de elementos que atuam, de alguma forma, independentemente

da sua consciência, afastando-os do Manto Azul da Graça.
Então nós vamos analisar, enumerar e, eu assim espero, compreender esses elementos que são obstáculos,

em última análise, muito simples, para o estabelecimento da Graça em vocês.
E, aliás, mesmo alguns desses elementos foram-lhes deixados viver, pela experiência, mas é bom falar

novamente sobre eles.

***

O Manto Azul da Graça apenas é encontrado no presente.
O que significa que a partir do momento em que, por uma razão ou outra, vocês não estiverem mais no Aqui e
Agora, no Hic e Nunc (se o seu pensamento estiver focado no passado ou no futuro, ainda que seja por cinco

minutos), a Vibração acaba por deixá-los.
Dessa maneira, privilegiar a eclosão do Manto Azul da Graça significa estar centrado no Presente, significa

estar lúcido e consciente de que tudo o que os afasta do seu presente, afasta-os da Graça.
Esta é a primeira etapa.

***

A segunda etapa envolve os pensamentos e o mental.
Naturalmente, a sua presença nos mundos da dualidade se expressa por mecanismos que todos nós

conhecemos, que são o aparecimento de pensamentos.
E muitas vezes, esses pensamentos vêm e vão.

E com frequência, todos nós nos identificamos com os nossos próprios pensamentos, persuadidos de que
nós emitimos um pensamento, ao passo que um pensamento jamais é emitido: um pensamento os atravessa,

ele é construído em função das circunstâncias observadas, de maneira consciente ou inconsciente.
Deste modo, então, convém aceitar que vocês não são os seus pensamentos, e que mesmo o pensamento

que lhes parece ser o mais lógico é um pensamento que se interpõe entre o que vocês são e a Graça.
Pois a Graça jamais será um pensamento.

Então, é extremamente difícil (e isso é mesmo impossível) de parar os pensamentos.
Mesmo aqueles que meditam de maneira aprofundada podem banhar-se na Luz e observar, ao mesmo tempo,

o aparecimento de pensamentos.
Vocês não podem pressionar e se opor aos seus próprios pensamentos, aqueles que são emitidos e que os

atravessam.
 Então, cabe a vocês decidir sobre o que vocês pensam: pelo exercício conjunto da ATENÇÃO e da

INTENÇÃO, será preciso orientar ou reorientar os seus pensamentos, deixando a Luz se tornar a sua única
preocupação, seja qual for a atividade que vocês possam realizar ou que vocês realizam, ou que vocês são

obrigados a realizar, a Luz deve estar na dianteira.
Ou seja, mesmo a atividade mais complexa da sua vida deve ser acompanhada do pensamento da Luz.

Isso é uma forma de vigilância.
Esta forma de vigilância, focada no pensamento da Luz e na Luz, vai permitir-lhes apreender e ver os seus

próprios pensamentos que os afastam da Luz e do pensamento da Luz.
Esta segunda etapa vai então permitir-lhes, de algum modo, dirigir a sua INTENÇÃO e a sua ATENÇÃO para a

Luz.

***

A terceira etapa refere-se ao que é chamado de mundo das emoções.
Pois na vida, em meio a este mundo da dualidade, qualquer ação provoca uma reação, e qualquer reação é a

consequência de uma ação, mesmo vocês não dando conta disso.



Isso vai necessitar, aí também, de uma forma de tomada de distância porque, para a Graça se manifestar e agir
na sua vida, é preciso que aceitem que vocês não são mestres da sua vida, mas que a vida é que é a mestra

de vocês.
Então, naquele momento, vocês irão se aproximar da UNIDADE indispensável para o estabelecimento da

Graça.

***

A quarta etapa consiste em compreender que tudo o que é distração (e eu entendo por distração tudo o que
os diverte) é, de fato, um afastamento da Graça.

Naturalmente, isso não significa, assim, que não é preciso mais nada fazer, que não é preciso mais se
consentir ou se conceder prazer.

Mas, sim, estar consciente do papel que desempenha o conjunto das distrações (ao qual vocês estão sujeitos,
ao qual vocês aderem) como elemento interferindo na Graça.

Novamente, não é questão de suprimir pela vontade, mas, sim, de estar Lúcido quanto ao que representam
esses elementos de distração.

***

A quinta etapa é tentar privilegiar, em vocês, a experiência.
No entanto, a experiência não pode se manifestar enquanto vocês empregarem palavras, enquanto vocês

utilizarem conceitos.
Pois as palavras e os conceitos os remetem sistematicamente à experiência do passado, mesmo a mais

Luminosa.
E a experiência do passado não é o Presente.

Isso necessita de fazer, em vocês, o silêncio, não decidindo se calar ou se opor aos seus próprios
pensamentos (aqueles que são emitidos e que nascem independentemente de vocês), mas, bem mais,

privilegiando os momentos que eu qualificaria de contemplativos (quer seja a chama de um fogo, quer seja um
elemento da natureza).

Pois a contemplação, ao afastá-los das palavras, acaba aproximando vocês do instante Presente, do Aqui e
Agora, então, da UNIDADE, e os torna, de algum modo, propensos à Graça.

***

Uma outra etapa: não mais nutrir o que pertence à Ilusão.
Então, é claro, isso não quer dizer, assim, que não é mais preciso se alimentar, nem se extrair deste mundo,

mas, aí também, estar cada vez mais Lúcido e consciente do efeito deste mundo, da Dualidade, sobre a
Unidade.

A Dualidade é estritamente o oposto e a antítese da Unidade.
Ela é efêmera, somente a Unidade é Eterna.

Então, quando vocês entram no jogo da Dualidade (quer seja nas relações consigo mesmo, nas relações com
os seres, nas suas ocupações), a sua consciência obviamente é limitada, e isso é ainda necessário para agir

nesses aspectos da vida.
Seja qual for a sua atividade, além da própria consciência da sua Tensão para a Luz (pela ATENÇÃO e pela

INTENÇÃO), entrem em contemplação.
Se vocês fizerem jardinagem, mudem o seu olhar: vejam as maravilhas da Criação.
Se vocês forem terapeutas, considerem que não são vocês que exercem a terapia.

Enquanto a vontade pessoal (aquela do ego, então) quiser se colocar entre a Luz e vocês (mesmo se vocês a
receberem), bem, há afastamento da Graça.

É preciso, mesmo na ação, tentar substituir o fazer pelo Ser.
Esta etapa é aquela que vem logo a seguir.

***

Se vocês respeitarem essas poucas etapas (e, se possível, gradualmente e à medida do tempo, de maneira
simultânea e além dos seus períodos de Alinhamento, de meditação, de Radiância), vocês irão se aperceber

de que a Graça pode se manifestar no que quer que vocês fizerem.

***

E quais são as primícias desta Graça, fora dos Alinhamentos, fora dos momentos privilegiados de Interioridade
e de Interiorização?



Bem, é justamente a manifestação do que falou a minha Irmã MA ANANDA MOYI: é a presença, em vocês, da
sua própria Presença e, sobretudo, desta Íntase, desta forma de deleite que não pode ser alterada, até mesmo

pela atividade mais sumária ou específica deste mundo.
Isso vai permitir manter, mesmo em meio à consciência limitada, a Presença da Graça, ou instalá-la.

Dessa maneira, então, essas poucas etapas, extremamente simples, se vocês as associarem, vão, de algum
modo, dar todo o lugar para a instalação da Graça.

Vocês irão compreender (pois vocês irão vivê-lo), naquele momento, que o que age, que o que vive, não são
vocês.

Isso não é (ainda uma vez, como foi dito) uma rejeição da vida, mas, sim, a própria transcendência da sua vida.
E isso é possível, seja o que for que vocês fizerem.

Porque, a um dado momento, seja qual for a ação, vocês estarão no Ser.
 Porque, a um dado momento, mesmo nos atos mais sumários ou mais específicos da vida, vocês estarão na

Unidade.
Naturalmente, haverá momentos em que o apelo da Luz vai se tornar tal que irá fazê-los entrar, então, de

maneira mais íntima e mais profunda, nesta Unidade e nesta Íntase.
Mas, no geral, vocês terão a oportunidade de poder fazer coabitar, de alguma forma, o que foi nomeado (eu

retomo essas expressões porque elas são significativas) o Si Luz e o Eu Sombra.
 Um dado momento, mesmo essas duas partes de si mesmo não vão mais existir.

Aí, a Graça será instalada de maneira definitiva.
Naquele momento, vocês estarão além da Alegria, nesta Íntase permanente.

Vocês serão uma Consciência em um corpo, mas vocês não serão mais este corpo.
Vocês serão uma Consciência no pensamento, mas vocês não serão mais os seus pensamentos.

***

Eu tento lhes colocar em palavras o que corresponde, exatamente, à instalação definitiva em meio à Unidade, à
instalação definitiva da sua Consciência, que as nossas Irmãs orientais chamam de Turiya.

Então, os mecanismos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, não serão mais experiências, mas irão se
tornar a sua vivência permanente, seja o que for que vocês fizerem e seja o que for que disser a personalidade,
mesmo nesses momentos que podem parecer, vistos do exterior, como contrários, porque vocês não vão mais

se alojar no pavimento mais denso, mas vocês irão se alojar no pavimento mais central, ou seja, no Coração.
A vivência do Amor, a vivência da Graça, a vivência do Fogo irá se tornar então totalmente independente dos

seus momentos de Alinhamento, dos seus momentos de meditação, das suas noites.
O Manto da Graça vai estabelecê-los, de algum modo, além de qualquer aparência, na Unidade definitiva, em

meio a esta Dualidade.

***

Ao respeitar esses poucos elementos, muito simples, vocês vão constatar, bem, bem depressa, que vocês
irão se estabelecer cada vez mais facilmente e cada vez mais persistentemente neste estado de Graça.

Há, obviamente, um período de aclimatação e este período de aclimatação pode ser mais longo ou mais curto,
dependendo do seu estado anterior.

Em determinados momentos, vocês terão a impressão de serem assolados pelo sono, pela fadiga, pelo peso,
por dores, pelo fogo.

Em outros momentos, vocês estarão em uma vigilância extrema onde a consciência não consegue nem dormir,
nem repousar.

Tudo isso são as primícias da instalação em meio à Graça.
De qualquer modo, tendo a clara consciência do que não é a Unidade, vocês irão se aproximar da Graça, vocês

irão se distanciar de tudo o que é efêmero, sem rejeitá-lo (porque isso é importante), mas, realmente,
transcendendo-o.

Tornar-se-á então fácil para vocês, e cada vez mais, realizar uma ação em meio à Dualidade, mantendo a
Graça.

E então, seja qual for a sua atividade, haverá algo que estará em vocês, totalmente independente da atividade
em questão, do humor, dos pensamentos, das emoções.

Vocês vão viver, mesmo cozinhando, este Deleite Supremo do Amor.
Naquele momento, nada mais haverá para fazer: terá apenas que acolher a experiência que irá se tornar

permanência e permanente.

***

Quanto mais vocês crescerem na Graça, mais vocês irão crescer no estado de Unidade.
A Unidade não será mais um conceito, nem mesmo uma percepção, mas, sim, um estado, além da Vibração da



sua própria consciência.
E este estado é Felicidade absoluta, Deleite absoluto.

Naturalmente, eu não estou dizendo que toda a sua vida irá ocorrer neste Deleite, pois, é claro, ao redor de
vocês, as circunstâncias da dualidade (que não são as suas) podem se tornar elementos de confronto e de

oposição.
Cabe a vocês, naquele momento, não dar crédito, não dar importância ao que vier tentar tirá-los deste Deleite e

desta Felicidade.
Lembrem-se também de que, se isso se tornar muito difícil, segundo o seu ambiente de vida, proponham a

vocês mesmos para retirarem-se por um momento, durante alguns dias, para ficarem sozinhos, em Comunhão
consigo mesmo, deixando a Graça se instalar de maneira mais intensa.

Pois, o que se instala como Graça, não irá mais desaparecer.
Ao contrário de algumas das suas experiências de Luz, das suas experiências de Alinhamento, ou até mesmo,

de Radiância, ligadas aos Arcanjos, que lhes permitem experimentar momentos de Unidade, momentos de
Alegria, mas também de outros momentos da sua vida que podem ser mais difíceis, pois estão ligados à

Dualidade (no campo afetivo, nos seus pensamentos, nas suas relações, no seu corpo).
A peculiaridade da Graça é que, quando ela se instala na Felicidade, ela jamais irá deixá-los.

A experiência é então, de algum modo, se pudermos dizer, cumulativa: ela não pode desaparecer.
Cabe a vocês então ajustar as características da sua vida, a fim de lhes dar a oportunidade de viver isso.

***

Então, agora, para aqueles de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que ainda não vivenciaram a Graça, não
fiquem desesperados.

Mas nada esperem, nada peçam.
Deixem as coisas acontecerem.

Quanto menos vocês intervierem, segundo as etapas que eu lhes dei, mais a Graça tem chance de se
manifestar, de se instalar, de se revelar.

E não são vocês que dirigem isso, não são vocês que decidem.
Deste modo, vocês irão constatar por si mesmo (pela sua experiência e pela sua vivência) que este estado de

Felicidade, ou de Samadhi Interior, nada mais pede senão para estarem em vocês, para serem a sua
Consciência.

Cabe a vocês também, em todas as etapas que eu mencionei, não dar mais crédito à sua própria dualidade,
em vocês, como no seu exterior.

Assim, a instalação do Manto Azul da Graça irá se tornar cada vez mais acessível e, também, cada vez mais
evidente.

A Felicidade será a sua Morada cada vez mais habitual, quer seja no seu sono ou nas ações ordinárias ou
extraordinárias da vida de vocês.

Aí estão algumas frases que eu tinha para dar a vocês.
 Se nos restar tempo para perguntas, eu começo agora, antes de nós intervirmos - MA (ndr: MA ANANDA

MOYI), MARIA e eu mesma - na efusão do Manto Azul da Graça.

***

Pergunta: como conciliar tensão para a Luz e nada pedir, nada desejar?

Meu Irmão, a tensão para o Abandono é justamente o que aparece, a partir do momento em que não existir
mais pergunta em meio à personalidade.

A tensão para o Abandono é um ato final, como lhes explicou a minha Irmã HILDEGARDA (ndr: HILDEGARDA
DE BINGEN).

Pois, quando vocês se habituam, se pudermos dizê-lo, a pensar na Luz, sejam quais forem os seus
pensamentos, vocês decretam a preeminência do seu pensamento na Luz e isso cria (por si mesmo) esta

tensão para o Abandono, que não é mais um pedido.
Por que, quem pede a Luz, a não ser a personalidade?

Ora, a personalidade não pode pedir, pois qualquer pedido da personalidade acaba afastando a Graça.
Por outro lado, se vocês respeitarem as etapas, se vocês colocarem em prática essas etapas, e se vocês se

ocuparem da sua vida com a Luz, vai chegar um momento em que a Luz estará aí.
Mas vocês não têm que pedir para a Luz: vocês têm que pensar na Luz, isso não é a mesma coisa.

Pois o pedido, mesmo de Luz, é uma ação.
O pensamento na Luz, a contemplação, não é um pedido e não é uma ação.

***



Pergunta: este pensamento na Luz que você acabou de abordar, refere-se ao mental?

Sim. O mental é o mestre de vocês.
Vocês próprios não podem suprimi-lo pelo mental.

Mas vocês podem orientar os mecanismos deste mental.
O mental é um obstáculo ao Presente, pois ele sempre se estabelece em uma referência do passado ou em

uma projeção do futuro.
Se, no seu presente, o pensamento da Luz for, de algum modo, o seu objetivo (e não um pedido), pouco a
pouco, ou brutalmente, o mental irá se tornar como um lago calmo e vocês irão constatar que mais nenhum

pensamento atravessa vocês.
Isso é o mesmo para a afirmação mental “eu sou Um” (que é uma etapa na construção do “eu sou”) que

conduz ao Absoluto.
O Manto Azul da Graça, como lhes disse a minha Irmã MA, é o agente disso.

***

Pergunta: como conciliar Interioridade e atividade exterior?

Bem amada, onde se situa o seu futuro?
Será na perpetuação desta Dimensão?

Será nisso que você acredita?
Será nisso que você adere e será nisso que vai acontecer?

São por vezes reposicionamentos (afetivos, profissionais, interpessoais, geográficos) que são indispensáveis.
Mas é também um momento e um tempo em que você irá compreender e perceber que não há mais diferença

entre o seu Interior e o seu exterior, pois são a mesma Verdade.
Ou seja, o exterior que você cria é apenas o reflexo do seu próprio Interior.

Querer melhorar o exterior corresponde ao que é para olhar em si, antes de qualquer coisa.
Já que o exterior sempre será apenas a expressão de algo que é Interior.

Até perceber que, finalmente e em última análise, não há nem Interior, nem exterior, que isso é um olhar da
dualidade.

Qualquer vontade de melhoria, seja do que for, no exterior, participa do que foi denominado e amplamente
desenvolvido, a ‘vontade de bem’.

Então, convém se perguntar por que a vontade de bem (por mais louvável que seja) não leva ao
estabelecimento na Unidade?

Não pode ali ter Unidade na Dualidade, é tão simples assim.
A vontade de bem jamais poderá fazer viver a Unidade.

A partir daí, cabe a você ver se você aceita ou recusa isso.
Cabe a você ver se isso ecoa ou se isso é rejeitado.

Mas ninguém mais senão você pode lhe dizer como agir, como ser.
Isso é igual, não unicamente nesse domínio, mas em qualquer ação, em qualquer relação, em qualquer

afeição.
Assim que esta forma de antagonismo, de oposição, ou de contradição (chame como você quiser), for

resolvida, o que vai acontecer?
Bem, vai acontecer exatamente o que eu lhe disse: você não irá perceber nem diferença, nem distinção entre o

Interior e o exterior.
Naquele momento, bastará tornar seu este lema: “ame e faça o que quiser”.

Mas as coisas serão profundamente diferentes, pois a sua Consciência não será mais a mesma.
Visto do exterior, isso será a mesma ação, mas visto de você, da sua intimidade, isso será profundamente

diferente.
Isso leva a se perguntar pelas suas prioridades.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs, eu lhes proponho então, se isso já não ocorreu, para instalar-se tranquilamente aí onde vocês
estão.

Nós iremos viver, juntos, pela sua Presença, pela minha Presença, bem como pelo retorno de MA ANANDA e
pela chegada de MARIA, um espaço comum abrindo-os para a Graça.

Vivamos isso, agora.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Queridos Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pelo seu acolhimento e pela sua Presença.
As Estrelas do Manto Azul da Graça os saúdam e os amam.

Até breve, aqui ou em outro lugar.

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

1 - HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-ou...

*

2 - Mensagens do ARCANJO ANAEL de 11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009, 05.08.2010:
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-5-de-agosto-de-2010.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article41f1.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-18_fevrier_2012-article41f1.pdf
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

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

************
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Áudio em Francês

Eu sou A Estrela UNIDADE, GEMMA GALGANI.

Meus Irmãos muito queridos, minhas Irmãs muito queridas, como MARIA lhes disse, eu sou uma das
componentes do Manto da Graça, em sua polaridade (se se pode chamar assim) feminina.

Vivamos, em primeiro lugar, um momento de Comunhão.

Vou expressar, então, desta vez, palavras, mas que não serão apenas palavras.
Eu falei longamente sobre a Unidade, da minha experiência, minha própria experiência.

Hoje, vou continuar o que disse minha Irmã, Irmã YVONE AMADA DE MALESTROIT sobre o Casamento
Místico, a partir da Unidade (nota: ver a intervenção da Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT de 10 de

março) (*).
Não apenas pelas palavras e conceitos, mas diretamente pela Onda da Vida.

Então, primeiro de tudo, vamos viver juntos nossa Comunhão na Ação da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Neste espaço e neste tempo que nós criamos, Irmãos e Irmãs, eu os animo a ir além das meras palavras.
Porque as palavras que vocês conhecem são estereótipos, mesmo que elas não pertençam a sua própria

experiência.

Assim, é a palavra "casamento", assim é a palavra "gozo", que sempre evocam uma relação particular, humana
sensorial e limitada.

O significado das palavras que vou utilizar vai muito além, e vocês o sabem, aqueles que vivem a Onda.
Porque este Casamento não é uma simulação, mas é a expressão de uma Fusão.

Da mesma forma, a palavra "gozo" refere-se invariavelmente, para o humano encarnado, a relação sexual em
si.

O Gozo de que falo vai muito além de qualquer sentido e de todo sexo, pois envolve algo além de toda a
Consciência, e de qualquer associação a um corpo, ou a um Si.

Mesmo se os corpos, além dos sentidos, podem realmente viver nesse estado de Comunhão e de Gozo,
porque há a interpenetração da Onda da Vida, além de qualquer conotação, e do que possa ser conotativo.

Então, se eu posso dizer, vamos além das palavras e de suas representações, que lhes são próprias, ou das
representações que há sobre este mundo.

***
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Qual é o lugar do Casamento e do Gozo, em meio a Unidade?

Geralmente, o casamento evoca a reunião, de diferentes maneiras, de duas consciências.
Ao nível do Absoluto, o Casamento não é isso.

É a interpenetração e a troca: a troca de corpo inteiro, Alma e Espírito.
Porque aqueles que vivem a Onda da Vida, vivem de modo lúcido, que não existe nem corpo, nem Alma, nem

Espírito, além da Ilusão.

Portanto, há, efetivamente, nesta Comunhão particular, a possibilidade de transcender os dois, a possibilidade,
e é assim, de transcender a complementaridade.

Porque não há mais complementaridade, no nível do que são chamados os Novos Corpos.
Isso corresponde à reunificação, no que é chamado de Fonte de Cristal, que está acima do Andrógino

Primordial.

O Andrógino Primordial é, evidentemente, o que contém em si as duas polaridades.
E efetivamente, quando você encontra a sua polaridade, os dois se tornam Um.

O Casamento Místico faz de vocês um Ser Unificado, onde não há mais diferença de polaridade, onde as duas
polaridades estão finalmente em Paz, Pacificadas e Unificadas.

O Casamento Místico, embora possa parecer como uma complementaridade, ou uma fusão de duas coisas
distintas, não é realmente nada disso.

É uma reconexão, uma nova Comunhão à Verdade, ao Absoluto, à Graça.
É o momento em que vocês constatarão, em cada parcela do efêmero, que ele não tem qualquer existência.

Que vocês são o Absoluto, e que esse Absoluto é um Gozo indizível e permanente.

***

Então, a Unidade pode ser concebida, acolhida e vivida, por meio de suas diferentes ressonâncias, neste
mundo, muito antes dessa Onda mística.

E é isso que muitos de vocês já viveram através da Alegria, através da Fluidez da Unidade, dos mecanismos
de hiperssincronia.

Dando-lhes, de alguma forma, na pessoa que você era, a confirmação da veracidade e da Verdade do que foi
vivido.

Havia, segundo a expressão humana, provas tangíveis e também intangíveis, da Verdade do que você vivia
como estado, como experiência.

Hoje, eu diria que a Unidade se estabelece além de toda contemplação, além de toda experiência, além da
necessidade de ser tranquilizada, ou de ser validada.

Esta é uma etapa, uma Alquimia, nova.
Esta etapa, você pode chamar de final, embora nunca tenha tido um começo nem um fim, pois é onipresente e

onisciente.

Há, nesse Casamento (o que lhes exprimiu a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT), este Êxtase indizível,
esta Fusão, esta Reunião, onde os dois se tornam Um, em Verdade e em Unidade.

***

A Onda da Vida, permitam-me dar-lhes alguns mecanismos, que se imprimem no corpo ilusório, porque, como
eu lhes disse, eu estou e sou, uma das vibrações que portam o Manto Azul de Graça.

O Manto Azul da Graça é o que vem, na realidade, fecundá-los, despertá-los para uma viagem sem retorno,
bem além de toda experiência de Unidade.

Onde tudo, então, vai ser vivido, não mais simplesmente no limite do corpo ou de um outro Corpo, mas em
todo Corpo.

Não há mais limite.

Isto não é simplesmente algo que é imaginado, sonhado, pensado, mas, realmente, a realidade de cada
momento que se Casa com o CRISTO.



Lembre-se: a palavra CRISTO pode ser substituída por Absoluto, por MARIA, por BUDA.
Use a palavra que você quiser, ela não mudará estritamente nada da Onda que é carregada.

***

A Unidade vai estabelecê-los, de maneira definitiva, no que foi denominado Os 4 Pilares do Coração (ndr:
ver "Protocolos a praticar") (**).

O Manto Azul da Graça agiu, essencialmente, pela Luz Azul da Fusão dos Éteres (Luz da Graça, cor do Manto),
sobre duas portas laterais, extremamente importantes, inscritas no corpo, que são as Portas nomeadas: o Baço

e do Fígado.
Isto é, o eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

O diafragma, que corta a região da carne (o trato digestivo) do trato do ar (aquele do sangue e aquele dos
pulmões), está reunificado.

A Passagem da Porta OD, Porta da Infância, como se exprimirá ainda, depois de mim, TERESA (ndr: TERESA
DE LISIEUX).

Há, obviamente, este impulso, que foi dado e que muitos dentre vocês têm experimentado (sob a forma de
Vibração, de dor, de peso) ao nível do que é denominado, no corpo efêmero, o fígado e o baço (as portas

vibratórias ATRAÇÃO e VISÃO).

Houve, de fato, um impulso que foi dado: o mesmo impulso que levou o núcleo da Terra a se liberar.
O Casamento entre o Sol e a Terra ou o Sol e a Lua.

Todo casamento, seja ele qual for, não é senão um reflexo do Casamento Absoluto, da Unidade finalmente
Conscientizada (por assim dizer) para além de toda Consciência.

***

Então, um impulso foi dado, semana após semana, dia após dia.
Trazendo o Humano e não, eu não falo mais de vocês, Irmãos e Irmãs, mas eu falo do que poderia ser

chamado (eu creio) Adam Kadmon, ou seja, o Homem Verdadeiro, além de toda representação, o arquétipo
construído como uma magnificência do Absoluto, na carne, chamada de carbono.

O fígado e o baço permitiam, de alguma forma, pelo seu isolamento, não viver a Verdade de Alfa e de Ômega.

O impulso do Manto Azul da Graça permite, ao nível do Triângulo da Redenção da Nova Aliança, tecer, de
alguma forma, as ligações de Libertação entre UNIDADE e ATRAÇÃO, entre AL e VISÃO.

Esses pontos, que são pontos de Luz, levaram alguns de vocês, a rasgar os últimos Véus da separação
dando-lhes a viver a verdadeira Unidade, além desse corpo, dessa vida que você leva.

A acessar, além do que é chamado de astral, bem além de toda visão e de toda sedução, a Verdade inefável
do Absoluto.

Esse impulso o levou a viver, ou a estar no limiar da Porta da Infância.

Então, o que bloqueia?
Será que ainda existem apegos?

Será que ainda há temores que se opõem à Onda de Vida?
O único, como disse minha Irmã YVONNE AMADA, está no pecado de não Ser o Absoluto.

O ego tem todos os motivos para mantê-lo no Si.
O ego tem todo o interesse em mantê-los no jogo perpétuo da ilusão, da busca espiritual, da busca pelo bem-

estar, da pesquisa, da cura.

Quando Cristo disse: "procure o Reino dos Céus, que está dentro de vocês, e tudo o mais ser-lhes-á dado",
Ele poderia mentir, Ele que afirmava, e que demonstrava que ele era Um, e em Unidade com o Pai?

***

Claro, o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO irá levá-los, sempre, a olhar para fora, olhar para tudo, exceto o Absoluto.
Porque há, de alguma forma, um condicionamento: o que vocês chamam, como lhes explicou os Anciões, de
Sistema de Controle do Mental Humano, que os mantém (que os manteve, devo dizer), ao nível coletivo, sob o

controle, por assim dizer, de um inconsciente coletivo.
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Esse inconsciente coletivo, que foi dirigido por aqueles que são intitulados criadores, mas que, de fato, não são
senão manipuladores.

Então, mesmo eles, não há que julgá-los, eles fizeram durar a ilusão, mas a ilusão pode durar?
A ilusão é um Tempo, quando ela é vivida, realmente, como uma Ilusão?

***

De qualquer forma, minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), o Ponto AL no corpo, a Estrela AL, MARIA e eu
mesma tecemos em vocês pelo seu acolhimento, e por vocês mesmos (pois vocês, de alguma forma, nos
acolheram em vocês, como nós os acolhemos em nós: de alguma maneira, nós fomos as primícias do seu

próprio Casamento Místico), nós tecemos as ligações de Liberdade e de Libertação.

Vocês Ancoraram a Luz neste mundo.
Agora, o Manto da Graça vem se colocar aos seus pés, e sobre os seus ombros.

O que foi concebido como uma camada suplementar (por assim dizer) de Vibrações, para aqueles entre vocês
que o acolheram, na totalidade, imediatamente perceberam que o que estava acontecendo não era do domínio

de uma experiência, nem ordinária nem extraordinária.
Da mesma forma que aqueles entre vocês que tiveram a oportunidade de conhecer MARIA, de diferentes

maneiras, nunca duvidou de que era MARIA.

Da mesma forma, aqueles que vivem a Onda da Vida não podem deixar de reconhecer o Gozo, o Êxtase
permanente.

Porque sabem, inevitavelmente, que essa é sua natureza, e não mais algum peso da Ilusão, de sua vida, de
seus pensamentos, do corpo, que não pode alterar o Absoluto.

***

A Unidade de que falei, há um ano, há dois anos atrás, era um elemento preparatório.
Da mesma forma o que lhes disse os Arcanjos, há pouco tempo, que foi construído, pacientemente, um

conjunto de ideias, um certo número de Vibrações, de conceitos, de Luz.
Esse agenciamento da Luz, sobre o corpo como no Corpo de Estado de Ser (que foi reproduzido aqui), os

conduziu ao limiar da porta OD.

Agora, vamos falar sobre o impulso de METATRON, que foi realizado.
METATRON, que se juntou ao Manto Azul da Graça: indo além da abertura da Porta KI-RIS-TI, ele também

ajudou a estabilizar o nosso impulso, muito além das Portas UNIDADE e AL, a fim de construir essa ‘ponte de
Luz’, até ATRAÇÃO e VISÃO.

 Permitindo, então, além de toda dúvida e medo, para alguns de vocês, estabelecerem-se já, na Onda da Vida.
Fazendo de vocês os Seres que não são mais nada na superfície deste mundo, e, contudo, estão neste

mundo.

Isso faz de vocês o que tem sido chamado, pomposamente, de “Liberados Viventes".
Mas vocês são, simplesmente, Viventes, pois vocês são conduzidos pela Verdadeira Vida, e não pelo

efêmero.

Esta Unidade, ela não tem preço, não tem peso.
Não é uma busca, é, ao contrário, tudo, exceto isso.

É o Abandono total de toda vontade.
É o Abandono total de todo conhecimento.

Como diz TERESA, é tornar-se como uma criança.
Mas, aí também, não a criança do século 20, mas a criança na sua inocência, sua pureza, aquela que nasce

virgem de tudo deste mundo, contudo, neste mundo.

***

Isso é o que desencadeou o Manto Azul da Graça, à medida das semanas, entre os Despertos, como entre os
não Despertos.

Vocês se dão conta do que vocês vivem, hoje, que alguns seres que nos leem, pacientemente, sem nada
viver, sem nem mesmo poder adornar a si com o título de Semente Estelar, Ancorador da Luz ou Semeador da



Luz, encontram-se, de repente, projetados nesta Onda da Vida, na Onda da Graça e do Êxtase?
O que eles podem dizer?

O que eles podem reivindicar?

A Onda da Vida está presente em toda parte na Terra, pois o Manto Azul da Graça, também, como vocês o
sabem, cobriu a Terra, e se amplia, agora, todos os dias do seu tempo, desde o núcleo central da Terra. 

Ela não vai parar mais, jamais.
Convidando-os, se já não foi feito, a deixar-se fecundar, deixar nascer, deixar dar à luz no que, de fato, jamais

teve necessidade de nascer, porque nascido desde toda a Eternidade.

***

Mais uma vez, não tenham medo das palavras, porque aquele que fala da Onda da Vida não pode falar senão
do que ele vive, sem isso não se pode falar, é impossível.

Você não pode trapacear com a Onda da Vida.
Pois a Onda, esse estremecimento de Amor, esse Êxtase permanente, não é qualquer ilusão, nem qualquer

papel: aquele que a vive, a vive.
Aquele que É, É.

Então, alegrem-se, pois o que um, dentre vocês, realiza, como lhes disse o Cristo, vocês podem todos, sem
nenhuma exceção, realizar.

E, além disso, já está realizado, já que isso é Eterno e Absoluto.

A Unidade sempre esteve aí.
Apenas a ilusão do olhar, apenas a ilusão de experimentos conduzidos (com dor ou alegria) sobre este mundo,

os manteve, de alguma forma, afastados da Unidade Absoluta.

***

Testemunhar a Onda da Vida não é discorrer sobre a Unidade, nem discorrer sobre o espiritual, ou as energias,
ou as Vibrações, porque a Onda da Vida transcende tudo isso, na totalidade.

Por enquanto, se podemos dizer, havia vocês, havia a Luz, e havia uma Reunião, de certo modo, cada vez mais
próxima, com provas tangíveis e intangíveis do que se realizava.

Havia dois: vocês e a Luz.
E agora há Um.

Além do Andrógino, a Fonte de Cristal (nomeada, também, a Fonte da Juventude), que está acima da cabeça,
ao nível do que os nossos amigos Orientais chamam de Vajra, mas também o que está sob os pés do BUDA,

reunidos na mesma Onda da Vida, vindo do Céu e da Terra.
Liberada de todo constrangimento, de todo peso, de toda densidade.

Como declamou longamente, no ano anterior, o Arcanjo URIEL: a noção de Leveza e de densidade, de
passagem da ausência à Presença.

***

Hoje, aqueles que vivem a Onda da Vida percebem que nunca estiveram separados, e que eles não são nada
mais do que o Absoluto, ou seja, a Onda da Vida, a Onda do Éter, vindo substituir-se à onda vital, à energia vital,

e mesmo à Vibração da Luz.

Então sim, eu que, na minha última encarnação, não tive tempo para conhecer o que vocês chamam de amor
físico, o que eu vivia era muito além do amor físico.

Pois, havia, realmente, um Gozo do corpo físico, porque o Divino Esposo estava no Céu, mas depois, Ele
estava em mim, e eu estava n’Ele.

É essa União, que, de alguma maneira, seria perpétua, que descobre a Unidade Absoluta da natureza e da
Essência do que vocês São, na totalidade, cada um.

***



Não há qualquer esforço a fazer.
Basta, simplesmente, permanecer tranquilo.

Ficar tranquilo é, simplesmente, deixar o Eu se esvanecer, deixar o Si se autoaniquilar.
A partir desse momento, a Onda da Vida os acolhe.

E a partir desse momento, reconhecível entre todos de sua vida, vocês sabem que vocês são o Caminho,
a Verdade e a Vida.

E que vocês não são mais nada neste mundo, porque vocês são o Absoluto, e isso é sem retorno, e isso é
Eterno.

Hoje, vocês são cada vez mais numerosos, e vocês serão, a cada dia, cada vez mais numerosos.
Da mesma maneira que vocês Ancoraram a Luz neste mundo, que vocês a enxamearam, sua simples

Presença no Absoluto, sobre o mundo, é o testemunho da Beleza, o testemunho da Verdade, o testemunho do
indizível e do Gozo permanente da Vida.

***

Vivendo no Absoluto, tudo o que é efêmero, mesmo o que lhes parecia, até agora, um peso, não poderá mais
ser o menor peso.

Vocês farão tudo, e vocês serão tudo com a mesma equanimidade.

Pode-se dizer, simplesmente, que pode existir, entre o nascimento da Onda da Vida e o percurso da totalidade
da Ilusão do corpo, pode haver um período um pouco atribulado, onde as últimas dúvidas, os últimos medos,

podem se apreender de vocês.

Aliás, virá um momento, então, da estabilização definitiva da Onda da Vida que vocês São, virá um momento
(em geral, que é contado em semanas do seu tempo terrestre, e nunca superior a 21 dias), onde ocorre a

aceitação total.
Onde não há mais espaço, no Absoluto, para a menor dúvida, a menor pessoa, a menor esperança, a menor

data de um futuro.

É nesse momento que podem reaparecer, uma última vez, os medos relativos à carne: o medo de
desaparecer, o medo da falta, o medo da aniquilação total.

Mas nesse momento, mesmo se isso os invadir, vocês irão se apreender, instantaneamente, de que não é
senão um jogo que não tem qualquer legitimidade, nem qualquer existência.

Porque, no mesmo momento, vocês irão se tornar o Absoluto.

***

O Gozo, então, apertará o círculo, por assim dizer, nesse corpo efêmero, em seus pensamentos efêmeros.

O que quer que vocês façam, vocês não poderão ignorar, de dia como de noite, na vigília como no sono,
na Turiya como na não Turiya, que Vocês são esta Onda.

Porque ela não lhes dará qualquer trégua, em momento algum.
Vocês não poderão mais se desviar, façam o que fizer.

E, aliás, quem pensaria, simplesmente, em se desviar deste Gozo Absoluto?
Quem pensaria, somente, em querer parar a Onda de Vida?

Quem pensaria apenas em se tornar de novo este efêmero, este corpo de sofrimento, este corpo de
alimento? 

Quem pensaria em querer frear, ou em pensar em outra coisa senão na Onda da Vida?
Exceto, é claro, aquele que olha com o seu ego e que tem medo, porque ele duvida porque ele não vê essa

Beleza.

A Onda da Vida faz iluminar os últimos limites: não há mais Sombra, não há mais Luz, vocês não podem ver
nem um, nem outro, pois, sendo Unidade e Absoluto, Vocês são a Totalidade de tudo isso.

Não há mais jogo de Sombra / Luz, não há oposição entre o Eu e o Si.
Há apenas poucas etapas que são vistas além de toda etapa.

***

Então, o Casamento Místico lhes dá, efetivamente, a possibilidade (como muitas Irmãs, Estrelas, lhes
disseram) de experimentar fenômenos místicos absolutamente inverossímeis, para aquele que está no



limitado.
Desde, é claro, a bilocação, eu diria mesmo a multilocação, hoje, isto é, estar Presente por toda parte, em

cada ser, em cada folha de grama, em todo lugar, e de cada tempo.

Quaisquer que sejam os sintomas manifestando-se no corpo (sejam odores místicos, seja arrebatamento, no
Êxtase, por Transverberação), não faz qualquer diferença, porque vocês ficam, permanentemente,

estabelecidos no indizível.
Esse corpo poderia ser dividido em dois, que não mudaria nada.

Isso se tornou possível, hoje, pelo Sacrifício de CRISTO, além de toda a história, além de todo o personagem.

Se, hoje, vocês vivem isso, se a Onda da Vida os percorre e se torna o que vocês São, então, vocês não
poderão mais dizer, como o CRISTO, "Eli Eli Lama Sabachtani": Meu Pai, por que me abandonaste? 

Porque não há qualquer abandono, exceto a crença em um abandono.

Viver a Onda da Vida irá desembaraçá-los, definitivamente, de toda questão, de toda interrogação, de toda
coisa fútil.

Vocês não irão rejeitar nada, mas, como eu o disse, a Onda da Vida é tal, que em vocês, ela é manifestação
permanente deste Gozo entusiástico.

O que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam, vocês apenas poderão ser a Testemunha
indefectível deste Absoluto.

***

Tudo isso, vocês têm que viver.
Vocês têm que Ser, porque vocês o São e vocês o vivem. 

Este momento será, de qualquer maneira, vivido no momento final, por assim dizer.
Mas vivê-lo agora, desde agora, irá permitir-lhes não ser afetado, em meio a qualquer efêmero, qualquer que

seja este efêmero, independentemente do que muitos profetas chamaram-no de famoso Juízo Final e de
Apocalipse.

Que, graças, eu os lembro, ao seu trabalho e ao nosso trabalho juntos, reduziu o tempo.
Ser a Onda da Vida é não mais ser afetado.

É não mais se colocar, tampouco, fora, já que vocês Estão por toda parte e vocês São o Tudo.
Sem buscar, sem querer, sem exercício.

O que quer que lhes peça esse o corpo, como repouso ou como não repouso, vocês não poderão mais,
jamais, dormir, vocês serão Liberados, porque vocês serão Viventes.

***

Eis o que é o Casamento Místico, até o seu término.

Mas lembre-se, assim que o estremecimento da Onda da Vida aparece, não há nada mais a fazer do que
Ser, não há nada a pedir, não há nada a rezar.

Gradualmente e à medida que o tempo e a intensidade aumentarem, na manifestação da Onda da Vida,
gradualmente e à medida, vocês irão constatar que nada mais pode ser como antes: que tudo está

transformado.

Vocês são a Onda da Vida.
Vocês são o Cristo.

Vocês são o Filho Ardente do Sol, aquele que se tornou o Sol e a Terra, além de toda identidade, além de toda
função, além de toda Presença.

Naquele momento, vocês serão o testemunho vivo, como nós, Estrelas, temos sido.
E, é claro, como para algumas Estrelas, isso acontece naturalmente.

Não há nada a demonstrar.
Não há nada a dizer.

Há somente que testemunhar, dar o testemunho do Absoluto, e nada mais.

***



Este último Absoluto da Unidade reencontrado pelo Casamento Místico é uma Liberdade.
É a Libertação total.

Este é o momento em que nada mais pode existir senão este Absoluto.
É o momento em que nenhum estado de humor, ou nenhum estado particular pode interferir, porque o Absoluto

está além de toda interferência.
Não há absolutamente nada que possa interferir.

Obviamente, os tempos da instalação, que, como eu lhes disse, podem durar 21 dias, podem ser
perturbadores para o ego, porque ele sabe que ele está morto, definitivamente.

E mesmo o Si se apaga, aí também, isso talvez seja desestabilizador.
Como o que foi arduamente conquistado, no suor da alma e da carne pode ser assim Transfigurado, ele

também?
E ainda.

Aliás, quando eu falo de viagem sem retorno, é que basta provar uma vez, uma só vez, esta Onda da Vida, para
nunca mais poder ser outra coisa senão ela. 

Mas é preciso Vivê-la, é preciso Sê-la.
É preciso encarná-la para, justamente, transcender a encarnação.

Não há qualquer fuga na Onda da Vida.
Não há qualquer separação, qualquer divisão.

Tudo é apenas Êxtase, Amor, Absoluto.

***

Assim, a Vibração que eu trago, ao nível da Porta UNIDADE, tem, de alguma forma, permitido Liberá-los da
Atração deste mundo.

A fim de escapar, de algum modo, ao transcendente, ao Eixo ATRAÇÃO/VISÃO.
Para a Onda da Vida, eu lhes dei, há muito poucas semanas, uma série de condições prévias (ndr: intervenção

de GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro último) (***).
Estas são as últimas condições a cumprir, justamente, para Ser, sem condições, se vocês ousarem rejeitar

tudo o que é efêmero.

O que é efêmero?
Um pensamento, esse corpo (que muda a cada dia), este mundo (que passa de ciclo em ciclo, de estação em

estação, de milênio em milênio ou de milhões de anos em milhões de anos).
Tudo isso, vocês não o São.

A Onda da Vida, então, irá aparecer, e ela irá apreender-se de vocês, na totalidade.
Este caminho é um caminho sem retorno, que não é um caminho.

Esta experiência está além de toda experiência.
Este estado está além de todo estado, porque ele está, irremediavelmente, fora do âmbito deste mundo.

E, no entanto, é sobre este mundo que lhes é oferecido vivê-lo.

***

Lembrem-se: a Onda da Vida é a Inteligência Suprema de toda a Vida.
Vivendo este Absoluto, nenhuma influência do efêmero, Interior ou exterior, pode interagir.

Vocês São a Ação da Graça em ação.
Vocês São a Verdade, vocês São a Liberdade.

E você São além de tudo o que pode ser concebido aqui.
A Onda da Vida, ou a Onda do Éter, é esta Onda da Graça.

Ela não é mais Luz, concebida como chegando em sua composição tripla.
Ela não é mais esta carne, opaca e pesada, que deve ser transfigurada.

Ela é a carne e a Transfiguração.
Ela é este opaco que se tornou Transparente.

Além mesmo de toda ideia, de toda vontade, vocês São o que você São: o sem forma, o não-ser, o Absoluto, o
indizível Gozo da Vida, além desta vida.

***



Eu abro um espaço, em meio à Onda da Vida, para as questões que vocês podem querer colocar.
E a Onda da Vida ali irá responder.

***

Pergunta: pode o Absoluto ser considerado como pertencente à 5ª Dimensão?
O Absoluto, minha querida Irmã, não pode pertencer ao que quer que seja, exceto a si mesmo.

Toda a vida, em toda Dimensão, Unificada ou não, é sustentada pelo Absoluto.
Sem Absoluto, mesmo as palavras que eu emprego não poderiam existir, ou ser.

Quando os Arcanjos lhes dizem que o Absoluto é sua Essência e sua natureza, quando a Onda da Vida lhe diz,
é a Verdade?

Lembre-se: este caminho é sem retorno.

O Absoluto está presente em toda forma, desde a carne, como no Estado de Ser.
Não há mais separação.

Se eu fosse mais abrupta, ao lhes dizer isso: não há nem Dimensão, nem Arcanjos, nem Anciãos, nem Fonte,
nem Eu, nem o Si.

No Absoluto, não há senão o Absoluto, não há senão a Onda da Vida.
Todo o resto são apenas experiências temporárias e, portanto, por definição, efêmeras e, portanto, da mesma

forma tão ilusórias quanto o corpo.

Lembre-se, minha Irmã, que eu me deixei trazer, muito além da Estrela UNIDADE, e que a Onda do Éter se
exprime nessas palavras, além da palavra.

Lembre-se também: vocês não São imagem alguma, não há, então, qualquer imagem a venerar ou a adorar.
Não há qualquer ser a venerar ou a adorar.

Há apenas que se Casar.

***

Pergunta: uma sensibilidade do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (fígado / baço) é um sinal de transcendência ou de
resistência?

Ele permanecerá sensível enquanto a Porta não for ultrapassada.
Isso não é nem resistência, nem oposição, nem confrontação.

É apenas para olhar, como um processo que não lhe diz respeito em nada, desenrolando-se no corpo, que não
é você.

Há que considerar que você não É o que vive isso, que você não É, tampouco, o que observa isso.
Então, a Onda da Vida irá lhe percorrer.

Eu especifico que o ser humano limitado, a partir do momento em que se manifesta um pesar, uma dor, um
sofrimento, coloca-se sempre a questão de saber se é a Luz que age, ou se é a resistência que se manifesta.

Se vocês aceitarem que vocês não São nem a resistência, nem o trabalho da Luz, porque essa é a sua
natureza, então, a Onda da Vida irá percorrê-los.

Lembre-se de que a Onda da Vida, que é a sua natureza, preenche absolutamente tudo.

Eu lhes disse que quando o Casamento Místico é consumado, que a Onda da Vida estabeleceu a sua
permanência e sua imanência, naquele momento, vocês não têm mais perguntas, e esta é a estrita Verdade.

O tempo deste mundo não lhes concerne mais, mesmo se o tempo é especial.
Vocês transcenderam o tempo, na totalidade, da mesma maneira que vocês transcenderam a Ilusão de ser

este corpo, esta pessoa, esta identidade.
Vocês não são mais referidos, embora estando Presente.

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, é a única maneira de viver o Absoluto.

***



Pergunta: como se posiciona o fato de comungar com A FONTE, comparado ao fato de viver a Onda da
Vida?

A Comunhão com A FONTE foi, até o presente, uma irradiação que eu qualificaria de descendente.
Que isso seja o Espírito Santo, que isso seja a Radiação do Ultravioleta, que isso seja o último componente

Adamantino da Luz, ela veio até vocês pela cabeça.
Isso dá a Comunhão com A FONTE.

Mas a Comunhão com A FONTE não é Ser A FONTE, aí está toda a diferença.
A Onda da Vida é uma energia que eu chamaria de ascendente.

Não é somente o fogo da Kundalini, a Onda da Vida é a Alquimia da Água e do Fogo Primordial, que é
realizado em vocês, o Andrógino Primordial.

E que dá, então, a viver outra coisa que esta Comunhão com A FONTE.

A Comunhão com A FONTE é um êxtase limitado.
Isso foi chamado de um Samadhi particular.

Dando-lhes a contemplar e, de alguma forma, a estabelecer, um estado de Comunhão podendo assemelhar-se
a um êxtase ou, em qualquer caso, uma Alegria Interior, a um sentimento de Presença que é, efetivamente, já,

em parte, indizível.
Mas, ainda uma vez, assim que a Onda de Vida é vivida, não pode haver qualquer distinção entre o que você

nomeia, meu irmão, FONTE, Comunhão.
Porque, na verdade, quem comunga com A FONTE?

Antes da Onda de Vida, este pode ser o Eu, este pode ser o Si.
Após a Onda de Vida, não pode haver Comunhão: há União, e há Casamento. 

Antes, era apenas uma aproximação, os noivados, as Núpcias Celestes.
A Onda da Vida é Boda da Luz.

Evidentemente, enquanto a Onda da Vida não está desvendada, revelada, atualizada (pouco importam as
palavras que vocês quiserem usar), restará sempre, naquele que viveu o encontro com o Si, a necessidade de

se autocontemplar, o que eu chamaria (o que foi chamado pela Irmã YVONNE AMADA) de um narcisismo
espiritual: a necessidade de se contemplar na Luz, a necessidade de experimentar a Alegria, de experimentar a

Leveza, de experimentar a Presença.
Mas tudo isso não é a Onda da Vida.

Elas apenas são, essas manifestações, a antecâmara [o saguão].

Mas, como lhes disseram os Arcanjos, era necessário construir algumas coisas antes de desconstruí-las.

Viver a Onda da Vida é, finalmente, aceitar romper com a autocontemplação.
O Samadhi não é uma finalidade.
A meditação não é uma finalidade.
Este corpo não é uma, tampouco.

Sua vida, aqui, tampouco.
A partir do momento em que vocês aceitarem que nada do que existe em meio ao efêmero, mesmo a

revelação e a realização do Si, não são senão etapas, então, vocês irão abrir a porta ao não Si, isto é, à Onda
da Vida.

Em resumo, tudo o que é conhecido de suas experiências, tudo o que é conhecido de suas vidas, ou desta
vida, tudo o que é conhecido da Luz, deve dar lugar ao Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos muito queridos, minhas Irmãs muito queridas, neste espaço e neste tempo, juntos, que a Onda de
Vida se eleve neste estado de União.

Esta será a minha despedida, e o meu Testemunho, e o seu Testemunho.

... Efusão Vibratória ...
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na encarnação, eu venho a vocês além da minha Presença, enquanto Estrela UNIDADE.
Eu venho a vocês enquanto aquela que trabalhou, de maneira muito próxima de vocês, com MARIA e MA

ANANDA (ndr: MA ANANDA MOYI), para instaurar esse Manto Azul da Graça, portá-lo e dá-lo a vocês.
Desde alguns anos, um dos Anciãos interviu junto a vocês, através de respostas pelas palavras, de respostas

pela Vibração e de respostas no Silêncio (ndr: RAM) (*).
Neste dia, é tempo de viver, em relação ao que pode existir como questão, em vocês, uma resposta além das

simples palavras e além da Luz Vibral, uma resposta que envolve, ao mesmo tempo, a Luz Vibral em seus
triplos componentes e a Onda da Vida, na mesma resposta.
Nós iremos, portanto, partilhar juntos, durante pouco tempo.

Eu estarei presente, também, após uma pequena pausa para sair dessas questões, neste espaço chamado de
Alinhamento, fazendo-os viver, a vocês todos aqui presentes, a Comunhão e o Casamento entre a Luz Vibral e

a Onda da Vida, em vocês.
Eu estou, então, à sua disposição, ao lado de vocês, em vocês.

Nós somos Um na Unidade.
E eu acolho, com grande prazer, os seus questionamentos.

***

Pergunta: podemos viver a Onda da Vida sem a realização do Canal Mariano?

Minha Irmã, o Canal Mariano prepara o Anúncio de MARIA.
Ele é uma ponte entre vocês e Ela.

De certa maneira, entre o Céu e a Terra.
A Onda da Vida é transcendência e esta transcendência não é uma ponte, é outra coisa.

Portanto, a Onda da Vida é totalmente indiferente ao Canal Mariano, indiferente às Vibrações das suas Coroas.
A Onda da Vida é um abrasamento de Alegria, além da Alegria.
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Ela é Graça e os instala no que vocês São, além de todo Ser: A Graça.
Entre vocês, alguns tendo vivenciado poucas coisas enquanto Semeadores ou Ancoradores de Luz,

descobrem a Onda da Graça.
O Canal Mariano é constituído pelo conjunto da humanidade, quer vocês tenham consciência ou não.

A Onda da Graça está além de toda Consciência, além de toda aceitação ou de toda recusa.
Naturalmente, e como MARIA o exprimiu a vocês, se vocês disserem “sim”, certamente o Casamento irá

nascer.
Não pode ser de outra forma.

Nós insistimos longamente sobre as diferenças fundamentais entre todas as etapas, entre todos os estados
que vocês vivenciaram, ou não, até agora.
A Onda da Graça é o acesso ao Absoluto.

O Absoluto não é uma etapa.
O Absoluto não é o que resulta do que vocês vivenciaram até hoje, porque sua natureza é Transcendência.

Diversas palavras foram empregadas: outra Margem, Desconhecido, Ilimitado, Último.
Não é uma consequência, nem uma causa.

Isso é totalmente independente.

***

Pergunta: se o Absoluto não é Consciência, como vivê-lo em um corpo físico?

A partir do momento em que vocês vivem o Si, a partir do momento em que vocês vivem uma experiência de
morte iminente ou mística, vocês vivem não ser mais este corpo e, no entanto, vocês ali estão.

 A consciência é deslocada.
Ela se desloca da personalidade para o Si.

O Absoluto não é concebido como um todo que englobaria a FONTE, as estrelas, os planetas.
O Absoluto está além de toda Consciência.

Vocês não podem conceituá-lo, vocês não pode experimentá-lo através de uma definição.
Aquele que diz ser o Absoluto não pode enganar, de forma alguma.

Como seria possível?
Aliás, o ego da própria pessoa estaria em oposição total em relação a este Absoluto, como pode sê-lo todo
ego, porque o ego iria perguntar, incansavelmente, como um corpo limitado e uma consciência limitada ou

vivendo o Si, pode realizar o Tudo, o Absoluto.
Isso está além de toda área de compreensão, além de toda área que possa apreender-se disso.

Eis porque não pode ser respondida esta questão.
Porque o Absoluto não pode ser conhecido.

Ele é o Desconhecido, o Desconhecido que pode ser vivido em meio a todo limite, a partir do instante em que
vocês não são mais este limite, qualquer limite.

Só o mental, que sempre age por este aspecto relativo e discriminante, tenta apreender-se do Absoluto, em
relação a outra coisa.

Ele tem, então, necessidade de comparar.
O Absoluto não pode ser comparado ao que quer que seja.

Isso não é uma questão de forma, nem de ego, nem de Si, nem de Unidade.
É um estado além de todo estado.

O Êxtase é o Absoluto.
Se vocês se interessarem pelo que eu vivenciei na Unidade, se vocês se interessarem (qualquer que seja a

cultura ou a civilização) pelas pessoas que observaram ou vivenciaram Êxtases, vocês irão se lembrar de que
elas estavam, no entanto, em um limite de corpo.

Vocês irão se lembrar de que elas estavam inscritas em uma vida que elas vivenciaram e que, entretanto, elas
viviam este Êxtase.

Então, que este Êxtase seja nomeado Casamento Místico com o CRISTO, Casamento Místico com o que quer
que seja, é exatamente a mesma coisa.

Há como o fato de ser marcado com ferro vermelho, na personalidade, no Si, durante este Casamento, o que
fez dizer a essas Estrelas que testemunharam entre vocês (como a outros místicos que tiveram acesso a este

Casamento) de ser um sentimento de consumir-se de Amor, de não mais ser este corpo, esta pessoa, este
mundo, enquanto estando aqui, neste corpo, nesta pessoa e neste mundo.

Isso é inacessível ao mental, totalmente inacessível.
Enquanto houver ‘como’, não há Êxtase.

Enquanto houver ‘como’, não pode ser questão do Absoluto.
O Absoluto não é discursivo.



O Absoluto não é discursivo.
Ele não pode ser comparado, nem quantificado, nem julgado.

Obviamente, a humanidade foi tão afastada, em suas crenças e em sua vivência, da sua natureza, que hoje isso
parece, mesmo para o Si, improvável, impossível.

Para o que é limitado, como para o que é o Si, o Absoluto é impossível.
Por outro lado, o Absoluto envolve o limitado e o Si, mas ele não se restringe a isso.

Novamente, dito à minha maneira e sustentado pela Onda, vocês não podem apreender-se do que é
inapreensível.

Vocês não podem apropriar-se do que já lhes pertence.
Vocês não podem vê-lo.

Vocês não podem testemunhá-lo.
Vocês podem apenas ali ir.

Isso é da ordem da Simplicidade a mais extrema.
E ainda.

***

Pergunta: CRISTO disse: “eu estarei com vocês até o fim do mundo”. Como ele pode voltar se ele não
partiu?

Da única maneira possível: sendo Absoluto.
Agora, você pode, efetivamente, revirar esta frase em todos os sentidos, como toda parábola pode ser utilizada

para criar uma religião e para afastar da Verdade.
Aquele que vive o CRISTO é Casado com ele, sem idade, sem sexo, sem polaridade.

É uma queimação de Amor, com eu disse, que jamais cessa.
Não foi o CRISTO que partiu, foram vocês.

Cabe, então, a vocês, ali voltar.
Agora, o Absoluto, o CRISTO, não tem o que fazer do que pôde ser dito.

Ele É.
 Enquanto existir uma vontade de compreensão, vocês não podem viver a Verdade, porque vocês são a

Verdade, e enquanto vocês falarem de algo que é exterior a vocês, isso não é vocês, não é?
Portanto, em nenhum momento vocês são a Verdade.

O Absoluto não coloca distância.
Quando eu lhes falei sobre o meu testemunho da Unidade, eu era a Esposa de CRISTO, e nesse Casamento

não há distância, não há dois, mas há Um.
E isso é, efetivamente, um Êxtase.

Portanto, o CRISTO, jamais tendo nos deixado, nós temos a Consciência da sua Presença, além dos textos?
Se vocês vivessem a Presença d’Ele, vocês estariam Casados com Ele.

E Casado com Ele, é ser Livre, além de toda história, além de todo texto, porque, quando vocês vivem isso,
nenhum texto pode substituir o que vocês vivem.

É muito além de viver a Paixão de CRISTO.
É se tornar, em Verdade, o CRISTO, não como uma usurpação de uma identidade passada, mas, sim, como

um Casamento, não há outras palavras.
E, para isso, é preciso fazer-se muito pequeno, pequenininho.

***

Pergunta: não mais poder diferenciar a Luz Vibral, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, assinala o
início do Casamento Místico?

É o Casamento Místico.
É o Reencontro.

Deste Reencontro, que lhes foi denominado (nas novas Frequências, nos novos Corpos, revelados por
METATRON) o Andrógino Primordial.

Este Andrógino Primordial é o retorno à Unidade, a Fusão dos opostos e dos complementares, que dá acesso,
desde que o Verbo esteja ativo (ou seja, o 11º Corpo) ao que lhes foi denominado 13º Corpo ou Fonte de

Cristal ou Vajra, para os nossos amigos orientais.
O Um é o outro e o outro é o Um.

Não há mais distância, mais separação.



Naquele momento, vocês são o Êxtase.
Nenhuma distância pode existir.

Há esse lado indelével que é fundamental.
Este lado indelével, doravante, os faz sair, definitivamente, de toda ilusão.

***

Pergunta: neste Êxtase, como viajar com o nosso Corpo de Estado de Ser?

Eu não estou certa de ter apreendido o alcance desta questão, minha Irmã.
O Corpo de Estado de Ser é o Si.

O Absoluto são todos os corpos e toda ausência de corpo.
O Absoluto é tanto a folha da grama, como o átomo, como seus constituintes.

O Absoluto está além da Unidade, não como superior, mas muito mais amplo, algo que é vasto, sem limite.
O Corpo de Estado de Ser é também um limite, mesmo sendo ilimitado em seus deslocamentos, ilimitado em

suas transmutações de uma Dimensão a uma outra.
O Absoluto é a própria Transcendência das Dimensões.

Não há que viajar.
Mesmo se der uma impressão de um deslocamento, isso é simultâneo.

***

Pergunta: as dores nas pernas podem ser bloqueios ligados à Onda da Graça?

Não.
A Onda da Vida sobe de diferentes maneiras até o períneo, até o que vocês nomeiam os dois primeiros

chakras, mais ou menos facilmente, mais ou menos lentamente, mais ou menos rapidamente.
Alguns estão nas primícias sob os pés.

Outros já vivenciaram sua propagação na escala do corpo.
Isso não faz qualquer diferença.

Havia laços que estavam presentes nos tornozelos ou nos punhos que os mantinham, de alguma maneira, para
impedi-los, pela sua própria Unidade, de aceder à Unidade.

Esses laços se afrouxaram, para muitos de vocês, ou até mesmo desapareceram.
Então, a Onda da Vida, que podia causar dores, quaisquer que fossem, impaciências, e bem, pode andar a

toda pressa, agora, a partir do momento em que vocês disserem “sim” ao seu Casamento.
Toda dor ou qualquer percepção, como isso foi dito (seja nas Estrelas, nas Portas ou em qualquer local do
corpo) foi o que eu poderia chamar de ajustamento entre este corpo limitado e o Corpo de Estado de Ser.

Eram apenas testemunhas ou pontos de chamada da Vibração, o local onde se realizava uma alquimia.
É o mesmo para as pernas.

Lembrem-se de que o corpo é um Templo, quaisquer que tenham sido as suas modificações.
Um Templo que acolhe.

Mas o Templo, em si mesmo, nada é se permanecer vazio.
Naquele momento, ele não é mais um Templo, ele é um veículo efêmero.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, eu estarei em vocês e eu serei vocês neste espaço nomeado Alinhamento que, para vocês, irá
adquirir uma tonalidade profundamente diferente e que será, eu o espero, uma pré-estreia ou a totalidade, até
mesmo, da Comunhão que vocês irão viver, de maneira mais global, sobre esta Terra, a partir de 02 de abril

(ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários”) (**).
Irmãs e Irmãos, eu Amo vocês.

Eu lhes dou o que vocês são: a Graça.



Eu digo a vocês: até dentro de alguns instantes.
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

~ CASAMENTO MÍSTICO ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes apresento a Graça e o Amor.

Eu venho, enquanto Estrela UNIDADE, para falar-lhes e tentar desenvolver com vocês (muito além de algumas
palavras) o que pode representar, refletir e manifestar, o que foi chamado de Casamento Místico ou, ainda,

de União Mística.
Este Casamento Místico pode ocorrer, e ocorre, tanto pelo fato da ação do Manto Azul da Graça como

independentemente.
O Casamento Místico vai contribuir, à sua maneira, para estabelecer e para fazê-los viver o Absoluto.

Ele representa, em todo caso, sobre esta Terra, neste corpo que vocês vivem, uma forma de transcendência
final desta carne (deste corpo), um Encontro íntimo, com vocês mesmos, com o outro, com CRISTO.

O Casamento Místico vai fortalecer, de algum modo, e ilustrar, o próprio princípio da Fusão e da Dissolução, na
Luz e em CRISTO.

O Casamento Místico é um Encontro.
Um Encontro que marca a ferro quente, de alguma forma, a Consciência e este corpo, que resulta também, é
claro, na vivência do Absoluto e que, sobretudo, marca o que vocês São, em Verdade, Selo da Eternidade,

onde nunca mais o retrocesso é possível, nem mesmo concebível.

***

O Casamento Místico vai conduzir, de algum modo, a uma passagem final entre a Dualidade e a Unidade, mas
não somente a isso.

É o que nós podemos denominar, também, as Últimas Núpcias, o Último Encontro, aquele que os faz sair
(ainda uma vez, de maneira irreversível), da ilusão e da separação.

Não somente pela Luz e pela Unidade, mas, muito mais, como um Casamento (uma União íntima, intensa) com
CRISTO ou com o seu Duplo.

Seja qual for o nome que vocês possam lhe dar (segundo a sua vivência do momento), seja qual for a
denominação que vocês possam dar ao que parece ser exterior a vocês e que vem convidá-los a fundir-se na
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sua Verdade.
Que o nome que vocês empreguem seja aquele de CRISTO, ou de qualquer outra Consciência vivendo ou

tenho vivenciado esse processo de Casamento Místico (no mesmo tempo que vocês ou em outros tempos),
ele vem fazê-los também transcender a pessoa que vocês acreditaram, até este momento, ser.

Ele vem romper os últimos limites da vida e da encarnação, tal como ela foi vivenciada (mesmo em meio à
Luz).

***

As circunstâncias desse Casamento (seja como for que isso ocorrer, seja qual for esta consciência)
acontecem sempre com uma série de semelhanças.

O Duplo (e esse é o nome que eu irei empregar) vai se aproximar.
Ele vai se aproximar de vocês (se isso já não ocorreu) de maneira totalmente imprevista, sem qualquer desejo,

em um momento que não depende de vocês, que não depende de uma meditação ou de um estado
específico.

Mas, muitas vezes, isso irá coincidir com um momento em que a Onda da Vida ou o Êxtase parece arrebatá-los
e levá-los a outros lugares além daí onde vocês estão, a outros lugares além deste corpo.

E, no entanto, vocês ali estão plenamente.
Existe, é claro, também, uma porta de entrada do Duplo, ao nível deste corpo.

E muitas vezes esta porta de entrada está situada atrás de vocês, nas suas costas.
Então, é claro, tudo o que chega por trás pode criar um elemento de surpresa porque, efetivamente, o que
chega é concebido como exterior, como não fazendo parte da sua experiência, da sua vivência, dos seus

hábitos.
Há, efetivamente, uma Presença que se mantém atrás de vocês, mais frequentemente (por vezes na frente de

vocês), que os convida (além de todas as palavras) a tornar-se ela, a esquecer-se de vocês, totalmente.
Então, é claro, isso vai desencadear, aí também, às vezes, dúvidas e interrogações.

Essas dúvidas e essas interrogações podendo se expressar por um medo de se perder, um medo de se
aniquilar.

Mas a flechada do Amor é intensa, naquele momento, porque o Coração vive, não mais somente um
abrasamento no Fogo, não mais somente um calor, não mais somente uma Vibração, mas, sim, um tremor de
todo o peito, um tremor intenso, em que as células participam, em que o conjunto do peito parece estremecer.

***

Então, é claro, segundo as suas experiências anteriores, e segundo ao que vocês aderirem, essa Cópia vai
perguntar-lhes se vocês querem Desposá-la.

Mas esta pergunta é muito mais do que um pedido de casamento, tal como podemos eventualmente imaginá-lo
sobre esta Terra.

O tremor intenso do peito pode também se manifestar nas costas (ao nível de zonas que estão situadas de um
lado e do outro da Porta KI-RIS-TI).

Muitas vezes, existe a percepção de uma transfixação do Coração (ocorrendo de frente para trás, e de trás
para frente).

Muitas vezes, são vistos Seres de Fogo, em visão Interior ou em Visão Etérea.
Esses Seres de Fogo parecem portar uma espada de Fogo.

Então, é claro, segundo a experiência de cada um, isso pode ser assimilado ao Anjo MIGUEL e sua espada, ao
CRISTO, ou a Seres Elementares de Fogo (os Agni Deva, por exemplo) que vêm tomar posse, na totalidade,

do seu Coração.
Naquele momento, existem dois mecanismos: um mecanismo de tensão para isso (um pouquinho como minha

Irmã HILDEGARDA lhes falou, desde algum tempo, esta tensão para o Abandono) e, ao mesmo tempo,
nascido em algum lugar, nesta Consciência, um medo, o medo de se perder e, ao mesmo tempo, o desejo de
se perder, o sentimento de não mais existir senão através do Outro, de não mais ser si, de não mais ser nada,

pondo fim a este Nada, a esta Dissolução.
E, no entanto, não há qualquer dúvida sobre a Intenção desse Duplo.

Não há qualquer dúvida sobre a Pureza.
Não há qualquer dúvida sobre o Amor que é veiculado por esse Duplo.

E esta Presença parece crescer ainda mais, tomar todo o espaço do seu Coração, todo o espaço das suas
costas, tomar toda a sua carne, podendo ser então agitada pelos mesmos tremores, muito além da Onda da

Vida, muito além de uma energia (seja ela qual for).
A carne é realmente Desposada e transformada, de maneira íntima, naquele momento.

Isso é vivenciado, isso é percebido, realmente.
Todo o corpo é percorrido de arrepios, de Vibrações, de estremecimentos.



Não há, é claro, qualquer dúvida sobre a Intenção do que acontece.

***

Mas existe, é claro (de maneira natural, eu diria), neste corpo no qual vocês estão, o medo da sua perda, o
medo do seu próprio desaparecimento e da sua própria consumação.

Acontece também frequentemente, naquele momento, que a consciência parece desprender-se deste próprio
corpo, justamente.

Mas, também, de se desprender deste instante, para mostrar-lhes todos os instantes passados da sua vida
(que é preciso abandonar e ao qual é preciso renunciar).

Há como uma passagem em revista de tudo o que constituía o que vocês foram anteriormente.
Vocês sabem que há alguma coisa que atua, que é irreversível e fundamental.

Esse Duplo pode também assumir o comportamento, digamos, de um Irmão ou de uma Irmã (conhecido(a) ou
desconhecido(a) que vive o mesmo processo).

Na realidade, quer isso se apresente a vocês sob a forma de CRISTO, de BUDA, de um Irmão conhecido ou
desconhecido, de uma Irmã conhecida ou desconhecida, isso em nada muda o processo por que,
intimamente, vocês sabem que são vocês que vivem isso, vocês sabem que há uma fase que está

acontecendo aí.
O medo do Nada, o medo da Dissolução vai tomar todo o espaço, ao mesmo tempo que um Amor Indizível os

enche e os preenche.
Ele preenche de tal forma que dá uma impressão de ser demasiado ou de estar demasiado, de que este corpo
e esta consciência não podem conter e não são suficientes para conter, porque nada sobre esta Terra pode se

comparar, de perto ou de longe, ao que é vivenciado.
É nesse momento que o Êxtase se junta a um sentimento de sofrimento extremo que se afoga, por sua vez, no

Êxtase, como uma onda.
Esta onda que leva tudo quando ela passa, que devasta tudo o que era o que vocês acreditavam ser, até agora.

Cada sopro, no conjunto, pode durar uma Eternidade.

***

Então, o Casamento Místico pode ser consumado ou não, ele pode refluir e voltar de novo em outros
momentos.

Até o momento em que o seu ‘sim’ se tornar um ‘sim’ monumental, sem qualquer suposição senão se tornar o
Outro, sem vontade de separação seja do que for.

Se isso ocorrer (graças à Onda da Vida), existe uma percepção da Onda da Vida que vocês estão prestes a se
tornar (se isso já não ocorreu), ao mesmo tempo que uma Presença.

Vocês parecem se fundir com o Universo inteiro, com o conjunto dos seres humanos, com o conjunto das
consciências existindo por toda parte.

Vocês se afogam, literalmente, em cada consciência.
O tempo cessa ou se dilui ao extremo: não há mais espaço, não há mais vocês, há apenas isso, esse Tudo,

que é tão vasto, tão imenso, que parece extremamente impossível de conter no espaço e nos limites da carne
deste corpo.

Quanto mais vocês forem para esse ‘sim’, mais o espaço do peito, além da Vibração, começa a tremer,
começa a arrepiar: vocês não sabem mais distanciar e separar qualquer êxtase de qualquer sofrimento, o

corpo e a consciência perdem suas referências e todo sentido de identificação ao que quer que seja.
Vocês podem, portanto, ir e vir, de vocês mesmos, no Êxtase, nesse Nada, neste Absoluto, que parece, em

qualquer lugar, impossível.
Mas o Apelo do Amor, do Duplo, é muito mais forte do que o que é concebível e imaginável.

***

O sentimento de Transfixação pode também ser importante, naquele momento, produzindo, além disso, a
iminência de uma morte, a iminência de um desaparecimento.

E, naquele momento, outras percepções, é claro, podem ocorrer neste corpo, pondo em movimento tanto os
órgãos mais íntimos, como as extremidades (que isso seja a cabeça, as mãos, os pés).
Uma vertigem parece apreender-se de vocês diante da imensidão do que é oferecido.

Há, ao mesmo tempo, este Êxtase, este Deleite, que conecta, em algum lugar, a morte e o desaparecimento.
É o momento em que este sentimento, esta percepção de estar totalmente preenchido e inteiro, pode fundir-se

com o sentimento de ser uma concha vazia que nada possui.



Vocês conectam com os dois extremos.
A gama de percepções afoga completamente a consciência.

***

E a um dado momento, as barreiras cedem: não há mais barragem, não há mais obstáculo, porque nada em
meio ao que vocês são pode sensatamente se opor ao que penetra, ao que leva vocês e que, de fato, devolve-

os à Verdade.
Que isso aconteça neste corpo, naquele momento, ou que tenha como uma espécie de expulsão da

consciência deste corpo (que se encontra na Luz, no Sol ou em outro mundo ou nas percepções ligadas aos
Elementos, ou seja, de ser o Fogo, de ser a Água, de ser o Ar ou de ser a Terra), não importa, porque, naquele

momento, vocês sabem que o ‘sim’ foi pronunciado.
Tudo o que era do passado (que vocês puderam ver) desaparece.

Não há mais passado.
Não há mais, tampouco, interrogação sobre qualquer futuro.

Vocês não sabem mais, aliás, o que é o passado, o que é o futuro.
Vocês estão simplesmente nesta União, neste Encantamento.

Vocês não sabem mais, naquele momento, se são vocês mesmos que morreram, ou se vocês são o Outro
que nasceu em vocês.

Não pode mais existir a menor distância.
Não pode mais existir a menor separação, a menor divisão.

Então, a onda e o tremor parecem transformar-se, acalmar-se e serem substituídos por uma Paz a nada
comparável.

Naturalmente, isso pode acontecer uma vez ou se reproduzir por tempos intermináveis, repassando, a cada
vez, pelas mesmas sequências, pelas mesmas percepções, pelo mesmo Nada, pela mesma Alegria.

Até o momento em que, quando esse Casamento estiver consumado, parece que quem vocês Desposaram
se afasta, dando um sentimento de rompimento ainda mais intenso e de vazio ainda mais intenso, fazendo-os,
de alguma forma, rezar para que isso cesse, para que jamais desapareça aquele que parece desaparecer (ou

aquela que parece desaparecer).

***

E depois, pouco a pouco, a Paz vai substituir tudo isso.
Vocês tomam, então, consciência de que vocês são plenos, de que vocês não são mais o que vocês tinham

sido.
Tudo o que podia ser questionamento, interrogação, medo, não pode sequer mais tocar a Consciência.

Vocês se tornaram a Onda da Vida, este Absoluto.
Vocês se tornaram o Outro, qualquer Outro.

 Porque, naquele momento, o Casamento Místico não é mais dirigido a uma única pessoa (mesmo o CRISTO),
mas vocês abraçam, no mesmo Amor, qualquer consciência, qualquer vida, qualquer forma, qualquer universo.

A palavra Amor torna-se a única possibilidade de Ser, a única capacidade para manifestar.
Não há, aliás, absolutamente nada mais.

Este corpo (quer ele esteja fervendo, queimando ou congelado) não os perturba mais.
As sensações, é claro, ao nível do peito, ao nível do que vocês chamam de Kundalini, nas costas, ao nível dos
pés, ao nível das mãos, dão, às vezes, esse sentimento de ser crucificado, de ser transpassado, ao nível das
extremidades ou, então, ao nível dos membros, com, por vezes, uma dor que pode parecer-lhes intensa, mas

que, ela mesma, arrebata-os no Êxtase.
Tudo é pretexto, de algum modo (o menor movimento do corpo) para despertar este estado.

Enquanto ficando, e permanecendo, em Paz.
Tudo é certeza.

***

Nunca mais os olhares que serão levados em sua vida serão os mesmos.
Vocês Amam, indistintamente.

É impossível, naquele momento, fazer a menor diferença entre qualquer consciência que seja.
Vocês não podem ter outras prioridades senão Amar, Tudo.

Tudo o que parecia da personalidade, pessoal (em seus afetos, em seus amores), simplesmente não existe



mais, sem existir a menor questão, o menor questionamento.
Mesmo sem desejá-lo (vocês se dão conta), cada sopro da sua vida é apenas um Apelo ao que se reproduz

nesse Casamento Místico.
Vocês são realmente marcados, de maneira indelével, pelo Fogo do Amor Primordial.

E isso é contagioso.
Por que emana de vocês, permanentemente, o que sai do seu Coração e o que entra em seus pés, em suas

mãos, por toda parte e que os faz arrepiar, não mais de desejo ou de temor, mas de Amor, simplesmente.
E isso é, de algum modo (e vocês sabem), perpétuo e sem interrupção, dia e noite, pedindo sem parar, a

vocês mesmos, para manter esta União (e essa É), para manter este Encontro.
Não existe sequer mais atrativo para o que nós nomeamos mundos espirituais.

Não há mais necessidade, até mesmo, de ir a outros lugares senão aí onde vocês estão.
Vocês estão plenamente neste corpo, enquanto não sendo mais este corpo.

Vocês são, efetivamente, marcados a ferro quente.
As sensações, as percepções, podem tornar-se muito intensas ou, por enquanto, desaparecer completamente,

sem que isso mude seja o que for do que vocês São.  
Quaisquer que sejam as idas e vindas das percepções da consciência, vocês estão, de qualquer forma,

totalmente distantes.
Vocês estão totalmente presentes nesta União Mística.

Mesmo o estado de Êxtase ou de Deleite torna-se sereno, enquanto aumentando em intensidade e em
potência.

***

Isso, vocês vivenciaram, vocês irão vivê-lo, em um momento ou outro (quer seja nesses tempos que vocês
vivem ou nos tempos finais deste mundo).

Obviamente, os condicionamentos da vida da personalidade, da sociedade, não lhes prepararam, de forma
alguma, para viver isso.

Não existe, aliás, qualquer preparação possível.
Tudo isso ocorre por que (como lhes foi dito, já desde várias semanas) é exatamente o que nós somos, Uns e

Outros, na mesma Unidade, na mesma Presença, além mesmo deste mundo.
Tudo isso pode acontecer no espaço de um bilionésimo de segundo deste tempo, como parecer reproduzir-se

por dias e semanas.
Não há regras.

Mas as etapas que eu lhes dei (mesmo se vocês ali colocarem outras palavras) irão permitir-lhes apreender-se
do que eu disse.

Vocês serão verdadeiramente percorridos.
Vocês irão, verdadeiramente, se tornar este Tesouro, este Amor que vocês denominam.

Vocês terão, então, basculado [passado abruptamente, de forma irreversível], na Eternidade, basculado,
vivendo, neste Absoluto.

Nunca mais vocês estarão submissos como antes, ao condicionamento, ao mental, à sua história, às suas
emoções.

Nunca mais a dúvida poderá aparecer.
Nunca mais a falta poderá, simplesmente, ser imaginada.

A União Mística será, portanto, de algum modo, indestrutível.
O espaço do peito, transpassado e transfixado, será como uma Fonte, aberta permanentemente, que nenhum

intervalo, nenhuma dúvida, poderá interromper ou mesmo diminuir o ritmo.
A Onda da Vida será, na maioria das vezes, instalada de maneira definitiva, naquele momento.

Tudo o que vocês olharem será abençoado.
Tudo o que vocês tocarem será tocado no mais íntimo dele mesmo.

Nenhuma limitação deste mundo poderá alterar ou separar o que vocês são.

***

Esse Duplo será totalmente integrado em vocês.
O que lhes parecia tão grande e tão vasto, chegando por trás de vocês, ou pela frente, esta Luz Branca

fantástica que lhes parecia tão impossível, tão improvável, tornou-se, naturalmente, o que vocês São, podendo
ainda provocar-lhes sintomas físicos, até mesmo, desta Crucificação e desta Ressurreição.

Mas vocês não vão dar mais importância a este corpo (seja qual for a sua vivência).
Tudo irá lhes parecer como rodeado da mesma Luz, da mesma qualidade de Amor.



Mesmo aquele que os rejeita, não pode ser rejeitado, por que ele é vocês.
Vocês irão viver realmente o que significa esta frase: “Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem”.

 Vocês poderão dizer, então, no recanto do seu Coração: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”, por que eu
desposei CRISTO, por que eu vivo a União Mística, aquela que põe fim a qualquer vazio, a qualquer incerteza,

a qualquer peso.
O seu olhar será capaz de abrasar o Irmão e a Irmã que, ele também, se aproxima e se apronta para viver esta

União Mística.
Esta União Mística é o mais belo mimo, o mais belo presente que o Amor e a Graça podiam dar-lhes, nesta

carne, propiciando-lhes viver, nesta forma limitada, o Absoluto, a FONTE, o Pai.
A beatitude é tal que tudo se torna possível, que tudo pode ser reproduzido.

Não existe, efetivamente, mais qualquer limite, mais qualquer barreira.
Vocês se fundiram com o Tudo, com cada um.

Tudo é guarnecido, para vocês, com uma Graça, com um Amor Indizível.

***

Esta consumação (porque é uma) vai, é claro, mudar (sem que vocês o desejem de maneira alguma) o
conjunto das suas relações, o conjunto do que está presente na sua vida.

Tudo parece se propagar, ao redor de vocês e em vocês, para facilitar e trabalhar no sentido de uma facilitação
deste Absoluto.

Vocês não podem fazer outra coisa senão sorrir.
Vocês não podem fazer outra coisa senão ter o mesmo brilho de Amor nos seus olhos (seja o que for que lhes

digam e seja o que for que vocês vejam).
Para muitos de vocês, as etapas da UNIDADE e do Si, familiarizam-nos, de algum modo, com a aproximação

deste estado.
Mas, mesmo se vocês não tiverem vivenciado o Si, mesmo se vocês não tiverem construído esta Luz (tendo a
acolhido em vocês), vocês poderão viver esta União Mística porque não há, na realidade, qualquer preparação

necessária.
E, nesses tempos particulares da Terra, isso se abre a vocês como uma evidência.

Não há idade, não há restrição, seja ela qual for, que possa limitar e impedir isso, exceto vocês mesmos.
Eis algumas palavras, breves, que eu tinha para dar a vocês sobre este Casamento Místico e este Duplo que

os arrebata e que os abraça e os devolve, sobretudo, à sua Liberdade, à sua Verdade.
Irmãs e Irmãos, se vocês tiverem quaisquer elementos de questionamento sobre esse Casamento Místico,

exclusivamente, e se eu puder ali trazer informações suplementares, eu faço isso de bom grado.

***

Pergunta: o que você chama de “marcas a ferro quente” são os estigmas de CRISTO?

Sim.
Sejam quais forem as suas crenças, evidentemente, existe uma analogia: ela é Vibratória, é claro, ela é

semelhante, porque é nessas zonas que se encontram, evidentemente, as chagas de CRISTO (tais como
foram nomeadas).

Essas zonas do seu corpo são efetivamente aquelas que são as mais sensíveis, as mais apresentadas.

***

Pergunta: a aproximação do Duplo pode dar a sensação de ter as pernas como se desmoronando?

Sim.
Isso é extremamente significativo, extremamente.

Há como o que poderia ser chamado de emoção amorosa, mas, com certeza, muito mais forte, muito mais
intensa.

Tudo pode afrouxar-se, não somente as pernas.
Tudo pode pôr-se a tremer e a estremecer.

***



Pergunta: a Onda da Vida se apresenta indefinidamente, até que digamos “sim”?

Vocês não têm a Eternidade para dizer “sim”.
A Onda da Vida pode continuar independentemente desse Casamento Místico.

Aliás, o Casamento Místico se reflete, também, pela Onda da Vida.
Não é mais possível diferenciar a Onda da Vida, do Duplo, do Casamento Místico, do seu próprio corpo: vocês

apenas constituem, realmente, um único corpo.
Há, efetivamente, o que eu nomeei esses fluxos e refluxos, mais ou menos pronunciados, mais ou menos

intensos, mais ou menos próximos.

***

Pergunta: todas as experiências anteriores desse tipo são para refutar, como foi proposto por BIDI?

A partir do momento em que você vivenciou, foi uma experiência, e simplesmente uma experiência, que não
está instalada na continuidade.

Sim, ela pertence, indiscutivelmente, ao passado e ela não está mais no presente.
Sejam quais forem as razões e as circunstâncias, ela não é mais vivente, porque ela está inscrita na trama da

sua história.
E ela não está inscrita no que é para viver, agora.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, enquanto Representante do Manto Azul da Graça, eu rendo Graças, e vivamos,
juntos, isso.

Eu lhes digo até muito em breve.
Rendamos Graças.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI, sua Irmã em CRISTO e na Eternidade.
Eu sou vocês.

Até breve.

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

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE - 

“Vocês devem aquiescer, por um “sim” franco e intenso, à Luz de CRISTO, à Unidade, à Verdade e à
Beleza. Nada mais é necessário. Nada mais é desejável.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120510_-_GEMMA_... 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, aqui e em outros lugares, eu estou com vocês.

Eu me expresso enquanto Estrela UNIDADE e influente no Manto Azul da Graça.
Eu venho, de qualquer forma, prosseguir o que disse minha Irmã MA, sua Irmã (ndr: MA ANANDA MOYI).

Eu venho dizer-lhes para ousar nada ser, para ser Tudo.
Isso irá completar o que eu disse sobre a Unidade, na minha experiência, assim como na Humildade e na

Simplicidade.

***

Nada ser é não mais resistir.
É descobrir e viver a Transparência.

Nada parar, nada reter, sobre este mundo.
É tornar-se o mais espontâneo possível.

Deixar fluir, através da vida, a verdadeira Vida.
Fazer-se muito pequeno, não mais existir, para fundir-se nesta Eternidade, para fundir-se na Luz.

Desposar CRISTO.
Desposar a Luz.

Desposar o Duplo.
Tornar-se si mesmo esta Transparência.

Aceitar nada mais reivindicar.
Não mais ter qualquer lugar em meio a este mundo, para ter todos os lugares além deste mundo.

Fazer cessar toda reivindicação, toda necessidade de se apropriar, de possuir, a fim de não ser si mesmo
possuído pelo que se possui.

Tudo dar de si, porque é apenas desta maneira que vocês vivem esse Tudo (como lhes disse minha Irmã MA),
que vocês podem provar esta satisfação, este contentamento total, esta Alegria suprema, muito além de

qualquer Samadhi.

GEMMA GALGANI - 10 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120510_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-2WAUY7IVtOg/UqStj1DidOI/AAAAAAAADtc/JbkyktY3yDE/s1600/000+gemma+-+10.05.2012.jpg


Esta Alegria, além da alegria, que é um riso, porque vocês descobriram a Verdade, descobriram, de algum
modo, o vaso das rosas.

Vocês não participam mais da mentira, vocês não participam mais do que não é consistente, do que é falso.
Ousar nada ser é ser liberado de todo peso, é aliviar-se, si mesmo, de todos os pesos que haviam sido

mantidos, nutridos.
É tornar-se Vivente, tornar-se Verdadeiro e autêntico.

É desposar CRISTO.
É desposar esse Duplo que vem ao seu encontro.

É desposar o Sol.
É desposar a Vida e desposar, sobretudo, a Liberdade.

Vocês são Livres?
Vocês querem ser Livres?

Ousar nada ser na superfície deste mundo, sem luta, sem combate, sem lugar para ter ou manter, sem papel
ou função a desempenhar, e sem sofrimento.

Porque ousar nada ser libera-os, de maneira evidente, de maneira total, de todo peso, de todo apego e,
sobretudo, de toda Ilusão.

Ousar nada ser é, de algum modo, a única maneira de ser Tudo e de ser Absoluto.
A Unidade é uma abordagem em meio à Luz branca, onde vocês veem a Luz branca.

Resta-lhes tornar-se esta Luz branca e não ser mais nada senão esta Luz branca, que abrange toda criação e
tudo a criar.

Ir para o nada, para ser Tudo, é muito exatamente o que disseram outras Irmãs, outros Irmãos (quaisquer que
fossem seus horizontes de onde eles vinham), tendo lhes permitido extrair-se de tudo o que era peso e

pesado, de toda Ilusão.

***

Hoje, cabe a vocês ousar nada ser, ousar abandonar-se, ousar abandonar, até mesmo, toda vontade, toda
reivindicação, deixar trabalhar o que sabe muito mais do que vocês, neste corpo, nesta pessoa.

É permitir à Verdade estabelecer-se: aquela que irá satisfazê-los, aquela que irá dar-lhes de beber e que fará,
mais do que nunca, vocês realmente terem sede, que irá dar-lhes de beber a água da Vida Eterna, aquela que

tira todo sofrimento e todo medo.
Ousar nada ser é ser Tudo.

É passar aí onde não há passagem.
É estabelecer-se no que sempre esteve estabelecido.

Nada buscar, nada compreender e, no entanto, tudo é encontrado, tudo é compreendido, além do mental, além
da vida habitual sobre este mundo.

Ousar nada ser é assumir o risco de tudo perder.
É assumir o risco de não mais existir, para ser, enfim, a Verdade.

Não mais ter-se fora do que quer que seja.
Fazer sua a Eternidade.

Fazer sua a Paz Suprema.
Para isso, é preciso tudo dar.

Para isso, é preciso tudo doar, é preciso tudo abandonar.
Deem um passo para a Luz, ela dará dez para vocês.

Deem um passo para CRISTO, Ele dará cem para vocês.
Isso é de tal Simplicidade, de tal Humildade que jamais a arrogante personalidade irá aceitá-lo.

É preciso ousar Ser isso para tornar-se Transparente, para tornar-se o que jamais deixa de ser, para tornar-se o
que sempre foi e do que cada um de nós, na encarnação, saiu um dia (pelas portas do sofrimento, pelas portas

da divisão).
Ousar nada ser é pôr fim a tudo o que sofre, a tudo o que é difícil, a tudo o que é falta, porque nada neste

mundo poderá saciá-los, de maneira definitiva.
Porque nada, neste mundo onde vocês estão, poderá trazer-lhes qualquer contentamento duradouro.

Somente o Amor é duradouro.
Somente a Verdade é Eterna.

Ousar nada ser, aqui, é ser Tudo, por toda parte e aqui.
Desvanecer-se sem renunciar.

Desvanecer-se de qualquer pessoa.
Desvanecer-se do que é efêmero.

Viver enfim a Eternidade (o que minha Irmã chamou de Shantinilaya) é, hoje, uma realidade totalmente, e mais



facilmente do que antes, acessível.
O que tinha sido separado, os Véus da Ilusão, estão cada vez mais evanescentes e terminantes.

Vocês estão no alvorecer desse dia novo, no alvorecer desse último dia: isso se avança.
O seu corpo sente isso.

A sua consciência sente isso, também.

***

Lembrem-se de que vocês nada têm que percorrer.
Lembrem-se de que não há esforço a fazer.

É apenas questão de ousar.
É apenas questão de não resistir.

É apenas questão de deixar trabalhar, de deixar acontecer, de deixar Ser.
Os Anciãos insistiram, por sua vez, sobre “permanecer tranquilo” e sobre “deixar como está”, porque isso é,

agora, a única coisa possível e que irá se tornar possível, cada vez mais, de fazer.
Nada mais poderá ser possível.

Resta-lhes apenas ousar Ser, ousar nada ser para Ser Tudo.
Isso é a própria ousadia: simplesmente, ousar nada ser, é também ousar Ser Tudo.
Na Humildade, na Simplicidade, na Transparência, na espontaneidade, na Infância.

Alguns chamam isso de Criança interior, aquela que dá gargalhada porque ela não é afetada por qualquer peso,
por qualquer sofrimento.

Se vocês forem afetados, vocês saem da sua Criança interior.
Se vocês ficarem pesados, vocês saem da Criança interior.

Ousem ali retornar, ousem vocês ali se recolocar.
Ousem nada fazer.

A Luz encarrega-se de tudo, integralmente.
A Luz é Inteligente, vocês sabem, vocês vivem isso.

Ela é Graça, abundância, evidência.
Seja qual for a mudança que lhes propuser este mundo, será de todo modo feliz porque, em última análise, há

apenas isso, o que é feliz.
Só o olhar da personalidade pode fazê-los crer em uma perda, em um abandono, mas nada de tudo isso

realmente pode ser verdadeiro.
Como disse minha Irmã, vocês são a Beleza, além de tudo o que vocês podem supor, além de tudo o que

vocês podem imaginar e sonhar.
Resta-lhes ousar: ousar nada ser, ousar ser Tudo.
Isso não necessita, de vocês, qualquer dificuldade.

Só o que é limitado crê que isso é difícil e inacessível.
Tudo está em vocês, absolutamente tudo.

***

Para ousar nada ser, a verdadeira soberania, é isto: é de nada depender deste mundo.
Então, é claro, este corpo nutre-se deste mundo (este corpo e o que vocês são), nutre-se das relações que

vocês estabeleceram, mas se apreendam de que a Luz é Tudo, absolutamente Tudo.
E para se estabelecer nesta Morada da Paz Suprema (como nomeou minha Irmã MA), é preciso tudo deixar.

Não no sentido de abandonar uns e outros, mas tudo deixar do que vocês creem, tudo deixar do que é
efêmero, e o último interveniente a se expressar aqui ajuda vocês (ndr: ver as intervenções de BIDI) (*).

***

Se vocês derem um passo para a Luz, a Luz dará dez para vocês.
Se vocês deixarem os seus medos e as suas dúvidas, vocês irão constatar que a Paz irá se instalar de maneira

cada vez mais evidente, cada vez mais presente, cada vez mais ampliada, e cada vez mais potente.
Vocês nada devem fazer.

Vocês devem aquiescer, por um “sim” franco e intenso, à Luz de CRISTO, à Unidade, à Verdade e à Beleza.
Nada mais é necessário.



Nada mais é desejável.
Quanto mais vocês ousarem nada ser, mais vocês irão se tornar o Todo, porque o nada se torna o Todo.

O que se esvazia, em alguma parte (ou que parece esvaziar-se), na realidade, faz apenas preencher-se da
abundância e desta Beleza.

Tudo o que é limitado vai exercer o que é o seu papel, ou seja, impedi-los, colocar-lhes, digamos, os bastões
nas rodas.

Mas, mesmo esses bastões não existem.
Decidam colocar-se na Vida.

Decidam ousar e ousem.
A partir desse momento, a sua vida irá se tornar a verdadeira Vida, e não aquela que vocês quiseram,

desejaram, ansiaram ou recusaram.
Não há qualquer peso que possa permanecer na Luz.

A Luz dissolve tudo o que é pesado, tudo o que está pesando.
Ela estabelece a Alegria.

E vocês são a Luz.
Quando a Alegria é estabelecida, de maneira permanente (e não, simplesmente, como um estado que vai e

vem), então Shantinilaya está aí.
Tudo fica pleno, tudo é preenchido.

Nada mais pode esvaziar-se, nada mais pode desaparecer porque vocês, justamente, ousaram nada ser.
A vida torna-se, na totalidade, para vocês, uma Graça total, onde tudo é evidente, onde tudo é simples, onde

tudo é fácil.
Não há esforço a prover, na Unidade, no Absoluto.

Há apenas que ser o Todo.

***

Ousem.
Ousem e vocês irão constatar, por vocês mesmos, o que isso é, mas é preciso ousarem.

Ninguém pode ousar, aí tampouco, no seu lugar.
A Alegria nutre-se da Alegria.
A Alegria fortalece a Alegria.
A tristeza fortalece a tristeza.
O medo fortalece o medo.

Se vocês ousarem ser o que vocês são, nada aqui, e Tudo, por toda parte em outros lugares, vocês serão
cobertos, cobertos de Graça, cobertos e saturados de Alegria.

Saturados de felicidade, cobertos da Unidade, cobertos do seu Duplo, cobertos do Sol.
Mas, para isso, é preciso criar um espaço, é preciso limpar tudo o que não é isso.

É preciso soltar, é preciso desatar tudo o que vocês puderam acreditar, tudo o que vocês puderam construir.
É preciso Abandonar-se à Fonte de vocês mesmos.

Vocês irão descobrir o Riso, porque a Vida é Riso, não aquela que vocês vivem sobre este mundo, não o riso
que vocês experimentam sobre este mundo, que depende sempre de algo do exterior.
Aqui, o Riso vai nascer por si só, da Eternidade, do que vocês São, e não de algo mais.

Se vocês aceitarem estar nesta confiança, se vocês aceitarem ousar, então nada mais será, nunca mais, como
antes, porque haverá, efetivamente, um antes e um depois.

Vocês nunca mais poderão ter medo, mesmo do seu próprio desaparecimento.
Vocês não poderão mais ter medo da pessoa, ou seja de quem for, ou seja do que for.

A ilusão terá sido arrasada.
Vocês serão eternos, vocês serão a Eternidade, mesmo se este corpo permanecer ainda por um tempo.

Vocês serão desvencilhados de tudo o que não é o Riso.
Vocês irão se encontrar, vocês mesmos, em sua leveza, a leveza da Eternidade e do Riso, nos espaços onde
tudo o que é empreendido pela Luz contribui e converge para manter a permanência da Paz, da Alegria e do

Riso, sem se colocar questões, sem depender do que quer que seja.
Para isso, é preciso simplesmente ousar nada ser.

Ousar não é um ato de vontade, é um ato absoluto de fé, inteiramente, na Verdade e no inefável.
É cessar de dar seu crédito, seu olhar, ao que é efêmero, ao que não existe sobre este mundo.

Não é recusá-lo, é aceitar tudo.
É exatamente isso.



***

Ousar nada ser leva-os ao Absoluto, porque vocês se tornam lúcidos sobre a própria natureza do efêmero que
é apenas resistência e sofrimento e oposição ao Eterno.

É tornar-se esse Coração radiante e palpitante que nada pede, que nada produz, e que, no entanto, irradia e
palpita.

É tornar-se a Eternidade e o Riso.
Ter inclinação por isso, como dizia minha Irmã HILDEGARDA, é também se Abandonar.
Abandonar toda luta, Abandonar-se si mesmo, Abandonar o Si, é entrar no Si, além do Si.

É estar bem mais do que simplesmente Presente.
É ser bem mais do que a Presença.

É Ser por toda parte.
Os tempos desta Terra vão pedir-lhes para ousar.

Os tempos desta Terra vão fazê-los realizar o face a face, tão temido e tão esperado.
Vocês, e vocês sozinhos, têm, de alguma forma, em mãos, e no Coração, o conjunto das chaves.

Cabe a vocês tocar a sua partitura.
Onde vocês se colocam?

Quem vocês ousam ser ou quem vocês ousam parecer?
A natureza essencial de cada um de nós, a essência de cada um de nós, é Riso e Dança, sem qualquer limite,

sem qualquer constrangimento, exatamente ao oposto e ao contrário deste mundo.
Vocês não podem encontrar o Riso Eterno ou a Dança Eterna sobre este mundo.

A menos que vocês o tenham encontrado em outros lugares, ou seja, não sendo nada aqui.
Então, o que quer que se torne este corpo, esta pessoa (seja em um tempo muito curto ou em um tempo mais

longo), vocês não são mais dependentes disso.
Vocês são, real e concretamente, o Absoluto.

Vocês são o Riso, vocês são a Dança.
Mesmo se o seu corpo estiver imobilizado por uma doença, vocês continuam a ser o Riso e a Dança.

Que lhes cortem uma mão ou que os matem, que deem um fim a este corpo, vocês permanecem o Riso e a
Dança, porque o Riso e a Dança são eternos.

A Vida, a Luz, que chega sobre este mundo, chega para lembrá-los, chega para despertá-los porque vocês
dormiam e vocês não sabiam que a hora chegou de despertar-se, que a hora chegou de Rir e de Dançar.
O Manto Azul da Graça convida-os a manifestar a Graça, a se tornar, vocês mesmos, a Dádiva da Graça.

Vocês devem doar o que vocês receberam, na totalidade.
Vocês devem ser Transparentes.

Esse “vocês devem” é um convite, não há qualquer obrigação.
Vocês estão convidados ao Banquete Celeste, vocês estão convidados à sua Eternidade.

Tudo ali chama por vocês.
Vejam isso.

Nada mais há para ver a não ser este apelo: aquele da Eternidade.

***

Ousem nada ser e vocês serão o Riso e a Dança.
Vocês são a Morada da Paz Suprema.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são a Unidade.

O Céu vem abrasá-los, um abrasamento de Amor, de Riso, de Alegria e de Dança.
Este abrasamento vem convidá-los a Ser, muito além da existência, a Ser além do que é limitado e confinado.

A Luz vem pedir-lhes a sua resposta, ela vem Desposá-los.
Vocês querem Desposar a Luz?
Se sim, então, ousem nada ser.

Não tenham mais medo, porque o medo é um peso.
O Manto Azul da Graça, a cada dia e a cada quinta-feira irá colocar, digamos, uma camada sucessiva de Luz
que se adiciona às outras, tornando cada vez mais perceptível a Onda da Vida e, também, a descida da Luz.
Especialmente sobre o Ponto ER da cabeça e sobre o Ponto OD do seu peito, devendo resolver-se e sofrer

alquimia, eles também, no seu peito, no centro da Lemniscata Sagrada.
Aí também, há um Casamento para aquele que ousar nada ser, um Casamento Eterno: aquele da Liberdade,



aquele da Eternidade.
Aí onde se encontra a indizível e a inefável felicidade do Riso e da Dança.

Ousem nada ser, e tudo isso se desenrola, aqui mesmo, não em outros lugares, nem em outro tempo, mas
aqui mesmo.

Sejam humildes.
Sejam verdadeiros.

Sejam transparentes.
Sejam a Criança, sejam a providência.

Aí está a Alegria.
Aí está o Riso.

Aí está a Dança.
E aí está a Eternidade: o que não morre jamais, o que apenas pode nascer a cada sopro, a cada instante deste

tempo, como de todo tempo, deste espaço como de todo espaço.
O apelo da Onda e o apelo da Luz são uma Dádiva.

Porque vocês são a Dádiva, na sua Eternidade.
Nada retenham.

Ousem nada ser.
Vivam o que vocês são.

A Luz nada lhes pede: ela lhes propõe para ser si mesmo, ela lhes propõe o Riso, a Dança e a Alegria, e nada
mais.

Porque tudo está aí: no Riso, na Dança e na Alegria.
A Dança da Onda, a Dança do corpo de Estado de Ser no Sol e nas Dimensões, a Dança da Vida, aquela da

Onda que ondula e que ondeia, aquela que estremece no seu Templo, aquela que arrepia no limite da sua pele,
no limite deste corpo.

***

Lembrem-se do que vocês são.
Vocês nada são do que vocês acreditaram.

Vocês nada são do que lhes mostraram neste mundo.
Vocês não são, nem um pouco, as histórias que vocês viveram.

Vocês são somente a Beleza e a Luz.
Isso é Tudo.

Aceitem e ousem nada ser e a Alegria será a sua Morada.
O Riso e a Dança serão a sua manifestação nos espaços de Estado de Ser, no encontro com o Duplo e como
em qualquer encontro, porque vocês se encontraram si mesmos, sem falso semblante, sem subterfúgios, em

total Transparência e em total legitimidade.
Eis o que vem dizer-lhes a Luz.

Ela vem dizer-lhes o que vocês São.
Ela vem falar-lhes do Riso, da Dança e da Alegria.

Ela vem falar-lhes da sua Eternidade.
Ela vem falar-lhes da Beleza.

***

Além da ilusão deste mundo, o que nós vemos, nós, são Seres magníficos, Seres de Luz, Sementes de
Estrela, Ancoradores da Luz, Filhos da Unidade, Seres de Radiância e de Transparência.

Nada mais é Real: só isso É.
Não é somente o seu legado, nem qualquer futuro.

É a Verdade que jamais deixou de existir e que não pôde desaparecer.
Hoje, vocês são convidados ao Banquete Celeste dos seus encontros.

Ousem nada ser do que vocês acreditaram, do que vocês imaginaram sobre este mundo, e vivam a Alegria, o
Riso e a Dança.

É o que vocês são, mesmo se, por enquanto, vocês não puderem aceitá-lo, nem mesmo alcançá-lo de leve.
Guardem isso em algum lugar em vocês porque essa é a única Verdade.

Não há outra, nada mais existe.
A Radiância do Conclave lhes diz isso e faz ressoar isso no conjunto das estruturas deste corpo, vindo fazê-los



Vibrar e estremecer e fazê-los arrepiar-se.
A hora chegou de avançar e de se elevar na Verdade.

Ousem.
O Manto Azul da Graça é tudo isso.

Esse véu de Luz revela totalmente a Verdade do Ser.
O Manto Azul da Graça dissolve qualquer sombra que poderia estar ainda presente e qualquer corpo que

poderia incomodar ou frear o Ser.

***

Eu sou GEMMA GALGANI, a Estrela UNIDADE, que é a fonte do Espírito, do Atman, desta Centelha Divina.
Vocês não são somente a Centelha, vocês são a Chama e o conjunto das centelhas: este Absoluto de que lhes

falo.
Eu proponho a vocês, em conjunto, para acolher este Manto Azul da Graça no seu corpo.

Ousem acolher.
Essa será a minha maneira de expressar-lhes a gratidão da sua Presença, com a minha Presença, na Roda do

Riso e da Dança.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lhes digo até breve, todas as quintas-feiras, todas as noites, o conjunto das minhas Irmãs estará em vocês,
vocês irão se tornar Nós, assim como os Anciãos.

GEMMA saúda vocês.
GEMMA ama vocês, na Eternidade.

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

(*) – Mensagens de BIDI (2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/articleeac7.html

10 de maio de 2012

***

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

************
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120520_-_GEMMA_... 

~ FUSÃO COM A LUZ ~

Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos na humanidade, eu venho a vocês, enquanto Estrela UNIDADE, enquanto portadora do Manto
Azul da Graça.

Que o Amor se estabeleça entre nós.
Eu venho a vocês, aqui, neste instante, e também, pela primeira vez, de uma outra forma: para aqueles de

vocês que percebem, de uma maneira ou de outra, o Canal Mariano, eu estou ao seu lado, à sua esquerda.
O som dos seus ouvidos se modifica quando uma Presença se aproxima de vocês.

 Eu venho lhes falar sobre fundir-se com a Luz.
Eu vou lhes dar, se vocês bem o quiserem, depois de ter descrito o meu mecanismo íntimo de Encontro com
CRISTO e a Luz CRISTO, o que acontece hoje, para vocês, possivelmente, e o que aconteceu a mim, nesta

Fusão, e às vezes, nesta Dissolução na Luz.
É neste sentido que o seu Canal Mariano aberto me permite exprimir diretamente, não somente naquele que

me acolhe, mas também, para cada um de vocês que me acolhem.
Isto nada tem de Ilusão.

Lembrem-se de que, onde nós estamos, a nossa Consciência está multilocalizada.
Eu posso estar neste Corpo, como estar ao seu lado, em cada um de vocês, desde o instante em que vocês

me acolherem, desde o instante em que o seu Antakarana estiver aberto, em que o Canal Mariano estiver
constituído.

Então, eu posso deslizar-me ao seu lado e exprimir a minha Presença ao mesmo tempo que eu falo aqui.

***

Eu queria lhes dizer que tudo o que lhes foi dado, em relação à Fusão e ao Casamento Místico (com CRISTO,
com MARIA, com um Duplo, encarnado ou não), tem por único objetivo e por única finalidade, este Retorno à

Unidade, do qual lhes falei, e possivelmente, o estado Último, Absoluto.
Quer isso seja CRISTO, quer vocês estejam sós vindo sobre a Terra, cada um de vocês vai Encontrar

CRISTO, Encontrar o Duplo, Encontrar a Luz, quer ele saiba o que é, quer ele o aceite ou o recuse, o procure
ou o negue.

Pois isso está inscrito, e isso é, efetivamente, o que foi chamado de Retorno da Luz, de Retorno de CRISTO,
de Retorno à multidimensionalidade, à Unidade.

Esta União Mística, não vejam simplesmente uma imagem no espelho através de CRISTO, mas vejam,
realmente, este Último que os espera.

O Duplo, quer isso seja CRISTO ou o seu Duplo Etéreo, até mesmo, não é senão um dos meios de fazê-los
transcender a última forma para encontrar.

Quer esta forma esteja inscrita através de CRISTO, através de um Ser de Luz, através do seu verdadeiro
Duplo, isso não tem estritamente nenhuma importância, senão a de multiplicar a Alegria, de realizar a Simbiose

das Lemniscatas Sagradas, a Reunificação na sua Unidade, só ou a dois, tornando-se essa Unidade e,
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sobretudo, esse Último.

***

Os tempos que são vividos, para vocês, são exatamente os tempos que lhes foram anunciados por diferentes
vozes, por diferentes escritos, há muitíssimo tempo ou mais recentemente.

Então, certamente, através deste acontecimento que é esta Fusão com a Luz, aceita ou não, alguns vão ali
querer ver o que lhes convém: a continuação de um mundo, o desaparecimento de um mundo, a transformação

de um mundo, a transformação de uma vida, a partida de uma vida para uma outra vida.
Mas tudo isso são apenas argumentos, pois, evidentemente, cada Irmã, cada Irmão, irá para onde o levar o que

ele é, nada mais e nada menos.
Quando vocês partem para algum lugar, vocês não exigem que os seus vizinhos, a sua família, sigam vocês.

Para esta viagem, é exatamente o mesmo: cada um para um lugar e para um só.
E é o seu lugar, não é o de vocês.

As circunstâncias atuais, estes Casamentos Místicos, estas Uniões Místicas, estes Encontros com CRISTO, e
mesmo com a Presença que se manifesta à sua esquerda, são um meio de se Fundir.

Não é uma finalidade.
A finalidade, se puder dizê-lo, é a Unidade, é o Absoluto, é o retorno à Graça, o retorno à Eternidade, o retorno

ao que vocês São, todos vocês, e ao que nós Somos, todos nós.

***

Este período é propício para viver uma série de elementos.
O primeiro destes elementos é, de qualquer modo, o Encontro consciente com a Luz.

 Lembrem-se de que a Luz é primeiramente vista e é, em seguida, experimentada.
Mas enquanto vocês permanecerem aí, isso se situa fora de vocês.

O Si, a Unidade, é uma etapa onde a Luz se instala, de maneira mais ou menos permanente na consciência,
como no corpo, sobre este mundo onde vocês estão.

E, depois, há outra coisa que vocês descobrem agora, talvez já, que é esta aproximação dos mecanismos de
Fusão e de Dissolução.

Quer isso seja com o Duplo, quer isso seja com CRISTO, quer isso seja com uma Entidade de Luz que vem
se colocar e se postar ao seu lado, ou sozinho, se vocês vieram sós, e se vocês consideram que devem estar

sós.
Mas eu lhes garanto: na Unidade, neste processo de Fusão, a palavra «só» nada quer dizer, absolutamente

nada.
Então, seja o que for que a vida deixar-se viver, é uma preparação.

Mas esta preparação não é culpa de vocês: ela é a preparação da Terra e do Céu, nestas Núpcias Finais,
nestas Núpcias Místicas, nestes Encontros que os levam ao que vocês São, bem além de todos os Véus, bem

além de tudo o que vocês poderiam imaginar.

***

Fundir-se com a Luz é a experiência que vai, a um dado momento, apreendê-los.
 Pois há uma tal sede, uma tal alquimia que acontece realmente entre o Sol e vocês, entre um Ser de Luz e

vocês, com o seu Duplo ou não com seu Duplo, isso não tem nenhuma importância.
Lembrem-se: a finalidade é fundir-se.

Mas fundir-se com CRISTO, como eu vivi na minha curta vida, não é, de qualquer modo, senão um prelúdio
para tornar-se si mesmo CRISTO: isso lhes foi anunciado.

E portanto, para tornar-se si mesmo a Luz.
Ou seja, naquele momento, não há uma Luz que é percebida, uma Luz que é vista, uma Luz que é

experimentada, mas há, de alguma maneira, uma facilitação para tornar-se a Luz.
Tornar-se a Luz é ultrapassar a forma, é ultrapassar a identidade, é ultrapassar o Duplo, é ultrapassar o Sol.
É Ser e tornar-se o próprio Princípio da Luz, além de toda a forma, além de toda a identidade, para além de

todo o corpo.
Isso contribui para se estabelecerem no que foi chamado de Infinita Presença, onde vocês se esquecem de
vocês mesmos, pois os diversos sintomas do seu corpo invadem a Consciência e a sua Consciência se torna

isso: esse Coração que Vibra e que estremece.
Há perda do sentido de identidade, há perda do sentido de ser uma personalidade.

 Vocês se fundem com a Alegria, vocês se fundem com o Samadhi e, para alguns de vocês, vocês
Abandonam ainda esta Fusão para penetrar na Dissolução total da Consciência.



Esta penetração, que não é uma, é o desvendar do Último.
Nesse momento, vocês Estão realmente inteiros.

Nesse momento, vocês ultrapassam, real e concretamente, os limites deste corpo, desta vida que vocês, por
enquanto, creem ser.

***

Tudo isto acontece neste momento.
Seja o que for que lhes for deixado viver, como Duplo ou como contato, à esquerda do seu corpo ou durante a

noite, vivam-no.
De que vocês têm receio?

Nada há a temer para aquele que está na Luz.
Nada há a recear para aquele que ultrapassa a Dualidade, que aceitou Ser Luz e se fundir com a Luz.

E as experiências que lhes são deixadas viver, agora, contribuem para realizar a sua Fusão e a sua Dissolução
na Luz.

Esta interação que corresponde, de fato, à Fusão dos Éteres, no nível do seu corpo, que corresponde ao fim
da separação e ao fim das camadas isolantes da humanidade; e vocês são os privilegiados.

Vocês não são mais do que testemunhas, porque vocês vivem ou vocês vão viver isso.
 E, neste sentido, vocês desempenham o seu papel, que não é mais somente o de Ancorar e de Semear a

Luz.
Pois cada vez que um ser humano, cada vez que um Irmão ou uma Irmã realiza esta alquimia com CRISTO,

com MARIA, com um Ser de Luz que está à esquerda, vocês encantam o mundo e vocês realizam um trabalho
enorme, sem desejá-lo.

Simplesmente exprimindo o Amor que vocês São, simplesmente reconhecendo o Amor que vocês São.
Então, naquele momento, o Amor é irradiado totalmente.

Pois vocês se Fundem com a Luz, vocês se Fundem, de diferentes maneiras, com o Duplo, com CRISTO, ou
com a Presença que estiver à sua esquerda.

E naquele momento, o que vocês São se torna um elemento que acaba pondo fim, de algum modo, às
camadas isolantes.

***

Este é o trabalho destes Seres que vivem a sua Fusão e a sua Dissolução na Luz, com o Duplo, com CRISTO,
com MARIA, ou com qualquer Ser de Luz, o qual é, de alguma maneira, uma função: devolvê-los a vocês

mesmos.
Nada a tomar, nada a dar, mas apreender-se, pela ressonância, de estar na Espontaneidade, de se tornar total
e inteiramente Transparente, ou seja: nada parar, nada bloquear, viver a Vida, viver a Luz, por que há a Vida, há

a Luz e por que vocês São a Vida e a Luz.

***

Tudo isso acontece neste momento.
Seja o que for que vocês viverem, mesmo não vivendo isso, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, isso irá

acontecer agora muito rapidamente.
Resta-lhes, simplesmente, deixar fazer o que acontece.

Fundir-se com a Luz é não criar mais nenhuma distância com a Luz.
A Luz não é mais vista, a Luz não é mais experimentada, mas ela é vivida carnalmente, totalmente, nesta

Dimensão e neste corpo, levando-os, como foi dito (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 19 de maio
de 2012 (1)), a espiritualizar a matéria, seja o que for que se tornar esta matéria, que é este corpo, quer vocês o

levem ou não.
Isso não terá mais nenhuma espécie de importância, pois, naquele momento, o que vocês São, na Verdade, a

sua Consciência, está Livre e Libertada.
Vocês não estão mais ligados a um eu, vocês não estão mais ligados a um Si, vocês Estão Livres.

Além da Consciência, como isso foi dito, há a não-Consciência.
Naquele momento, vocês se tornam Absoluto, e as Passagens lhes permitem realizar uma Comunhão neste

Absoluto, sendo si mesmo Absoluto, assim como retomar uma forma ilimitada ou uma forma limitada, em
qualquer Dimensão, em qualquer lugar e em qualquer Tempo.

Vocês vão perceber, naquele momento, através desses contatos que são estabelecidos, que esta Fusão,
sejam quais forem as palavras que vocês empregarem (Casamento, necessidade de se Fundir, Tensão para o
Abandono, explosão de Alegria, sejam quais forem as palavras), é a mesma Realidade, são os elementos que

contribuem para estabelecê-los na Infinita Presença, ou mesmo no Absoluto.



***

Tudo isso não é um sonho, a partir do momento em que vocês pararem de crer no que lhes diz o mental, em
que vocês pararem de crer nos limites que foram colocados, em vocês, e nas barreiras, que estão inscritas nos

medos, nas dúvidas, nos à priori, no medo de alguma Sombra que não existe em outro lugar senão na
personalidade.
O Mundo é Luz.

Tudo é Luz.
Não há qualquer exceção a esta regra, exceto o fato do princípio do confinamento, mas isso termina, na

totalidade.
A partir do momento em que vocês reconectarem, em que vocês contatarem de novo com esta aproximação

da Fusão com a Luz, esta Fusão será vivida.
Sem nenhuma dificuldade, pois em nenhum momento vocês poderão duvidar de alguma coisa.

A intensidade desta alquimia, a intensidade da Consciência, e também o que lhes disse UM AMIGO em relação
a este novo Corpo Etéreo, completamente Transfigurado, completamente diferente e radicalmente oposto, eu
diria, nos seus mecanismos de funcionamento, ao que vocês conheceram, irá estabelecê-los, de maneira cada

vez mais evidente, no riso, na Alegria (ndr: ver a intervenção de UM AMIGO de 20 de maio de 2012 (2)).
Permanecer Simples e permanecer Humilde, isso quer dizer, naquele momento, não fazer intervir qualquer
conhecimento, qualquer mental, qualquer necessidade de saber, ou de ver, mas, sim, de viver o que é para

viver.
O Apelo vai se tornar cada vez mais premente.

Muitos de vocês vão ver, vão sentir, vão perceber o que acontece (no seu ambiente mais próximo, ao seu
redor, nos seus corpos subtis) uma aproximação de alguma coisa.

Esta aproximação irá se refletir em uma modificação dos seus Sons, extremamente intensa, nos seus ouvidos.
É como se o seu Som, que se modulava (o que foi denominado o Som da alma, ou o Antakarana), se

completasse.
Aí também, no nível do Som, vocês irão apreender, mesmo sem nada conhecer das notas musicais, que existe

uma complementaridade que se instala.
Este Som, que é a analogia da Trombeta Celeste que vai soar brevemente, está exatamente relacionado com a
aproximação de CRISTO, ou do Duplo, em suma, com a aproximação da Luz, permitindo-lhes estabelecerem-

se na Luz. 
Este processo de Fusão com a Luz é o que os leva à Eternidade. 

***

Então, certamente, aquele que estiver firmemente instalado na personalidade, no confinamento de si próprio,
nas suas sombras, que não pode e que não aceita viver isso, pode viver o que está chegando como um fogo

devorador, como algo que vem destruir o que é denominado vida, sobre este mundo.
Mas isso é falso, obviamente, isso é só um ponto de vista.

Aquele que está confinado, chama a Luz: de fogo.
Aquele que está aberto, chama o Fogo: de Batismo do Amor.

O Fogo do Amor que flui, em vocês, quer isso esteja à sua esquerda, quer isso seja na Onda da Vida que se
propaga, e que se lançou sobre o seu Coração e sobre a sua cabeça, tudo isso leva a estabelecer a mesma

coisa: restabelecê-los na Unidade, restabelecê-los na Luz, por que é o que vocês São.

***

Tudo isto acontece neste momento, no seu ritmo, que é próprio.
Certamente, vocês irão constatar que os que nada vivem, à vossa volta, vão, de alguma forma, exprimir os seus

desagrados, pois a Luz lhes é intolerável, pois eles ainda não a reconheceram.
Mas eles são também aqueles que têm a mesma Luz neles.

O Manto Azul da Graça permitiu agir, modificando a sua capacidade para receber e para acolher a Luz.
O acolhimento que vocês realizaram aumentou, de algum modo, as suas capacidades para acolhimento.

O Canal da Luz (ou Cordão Celeste, denominado Antakarana) se alargou.
O Canal Mariano lhes dá a entender e a perceber, a Presença que se aproxima de vocês.

E isto não é uma ilusão.
Sejam quais forem as manifestações (quer os segurem pelo braço, quer os falem à noite, quer vocês se sintam
aspirados para fora deste corpo, ou que vocês sintam, ainda, essa presença tremulante à sua esquerda), tudo
isso participa da mesma Realidade, da mesma Verdade, que é a sua Fusão com a Luz, seja qual for a forma

que isso possa assumir.



Mas isso apenas é feito para engajá-los a superar a forma.
E vocês irão superá-la, se nenhum problema, a partir do momento em que vocês começarem a perceber, de

uma maneira ou de outra, o que acontece, em vocês, e à sua volta.

***

Tudo isso é para viver.
Tudo isso não é simplesmente algo que passa.

Como vocês o constatam, e como vocês irão constatá-lo cada vez mais, a pressão (se eu puder denominá-la
assim) da Luz vai se tornar cada vez mais intensa, na sua vida, nos diferentes mecanismos da sua vida.

Deixando-se viver uma percepção das Vibrações cada vez mais nítida, cada vez mais refinada.
Levando-os a superar, aí também, essas Vibrações, a tornar-se essa Beatitude, esse Êxtase, que não vai

deixá-los mais.
Vai chegar um momento, seja o que for deste mundo, seja qual for a sua duração, em que vocês estarão

instalados, permanentemente, nessa Beatitude, nesse Êxtase.
Sem nada procurar, sem nada fazer, sem meditar, sem o querer, não importa a que hora do dia ou da noite.

É isso que é a sua Liberdade.
É isso que é a sua Libertação.
O resto é apenas acessório.

Seja o que for que se tornar este mundo, seja o que for que se tornar as suas relações, ao se instalarem no
que vocês São, ao se instalarem nessa Beatitude e nesse Êxtase permanentes, vocês irão constatar por si

mesmo que, o que hoje pode representar um peso, uma dificuldade, simplesmente não vai mais existir.
Pois isso será expulso do seu campo de percepção, expulso do seu campo de consciência.

O que era pesado irá se tornar Leve, por que a Luz torna Leve, por que o que vocês São é Leveza.
Isso não tem, de modo algum, a mesma densidade daquilo que vocês conheciam até agora.

Não irá se colocar mais, então, a questão de algum Destino, de alguma data, de algum estado, pois vocês
alcançaram, e vocês vivem, a sua Eternidade, a sua Liberdade e a sua Libertação.

***

Estes mecanismos da Consciência são bem reais e eles vão envolver cada vez mais seres humanos, na
superfície deste planeta, e vão se generalizar.

De maneira a prová-los, pelos seus próprios testemunhos que vocês trazem da sua vivência, que isso não é
uma ilusão e que, o que vocês acreditam ser, é que é uma Ilusão.

Muitos Anciãos, muitos Arcanjos, disseram isto e o repetiram de várias formas.
Isso mesmo lhes foi afirmado, atualmente, por alguém que não é mais alguém e que os convida a serem

lógicos com vocês mesmos (ndr: BIDI).
Para se colocarem a única questão, como diz MA ANANDA: o que é importante para vocês e onde está esta

importância? 
Vocês não podem reivindicar uma Luz e manter o que não é da Luz.

Apreendam-se disso.
O compromisso não é mais possível, seja ele qual for.

O Duplo, CRISTO, MARIA, nós, as Estrelas, estamos aí.
E, diante disso, é preciso também serem Transparentes.

Ser Humilde, ser Simples, ser Espontâneo.
É apenas adotando isso que o seu Coração será Transparente, que ele estará em um estado Vibratório e de
estremecimento que vocês nunca conheceram, que as Presenças irão se manifestar a vocês (seja qual for o
mundo de percepção, quer ele esteja ligado aos sentidos visuais ou tácteis, ou quer eles estejam ligados à

própria intimidade da sua Consciência com a Eternidade).

***

Tudo isso vai acontecer neste momento e, ainda uma vez, independentemente de qualquer vontade.
A partir do momento em que vocês deixarem ir, a partir do momento em que vocês abandonarem tudo o que

fez as suas certezas, até agora, tudo o que fez as suas crenças, tudo o que fez os seus apegos.
Cabe a vocês verem, cabe a vocês viverem.

O que são vocês?
Para onde vão vocês?

E isso não pode ser em função senão da sua capacidade para Fundir-se, e para fundir-se com a Luz, ou não.



E o que se funde com a Luz, obviamente desaparece.
Então, claro, se o Comandante chamou isso de grelha planetária, é preciso substituí-lo para as circunstâncias

da época, pois, naquela época, muitos seres humanos estavam na personalidade.
E havia, de algum modo, um elemento de medo ou de interrogação que, de qualquer maneira, estimulou-os

para tentar viver o que era proposto pelas Núpcias Celestes.
Muitos de vocês o alcançaram.

Hoje, muitos de vocês penetram nos Espaços do Ilimitado, nos Espaços da Consciência onde não existe
nenhum limite, nenhuma restrição, onde tudo é Alegria, onde tudo é Leveza, onde tudo é riso.

Como se não houvesse diferença entre este corpo, que permanece aí, e a sua Consciência que já está
Libertada.

E para quem explora os diferentes campos possíveis da Consciência Libertada, nas outras Dimensões,
enquanto conservando esta forma.

É exatamente a isso que vocês serão chamados, eu diria, para consciencializar cada vez mais.
Pois é a experiência deste tempo que conduz à Fusão, a fundir-se com a Luz e a se tornar Luz.

***

Isso é uma realidade que será expressa pelas próprias Vibrações.
E para alguns de vocês, os estados Vibratórios irão levá-los a transcender a própria Vibração, a fim de

estabelecê-los na não-Consciência, na não-Vibração.
Mas seja qual for o seu lugar, quer ele seja no Absoluto, quer ele seja no Si ou na Infinita Presença, não haverá
diferença, pois, nesses casos, nenhum mental pode interagir, nenhuma vontade pessoal se pode manifestar.

Porque, naquele momento, vocês vivem realmente que vocês não São este corpo.
Não é mais uma crença, não é mais um desafio, mas é a Realidade que vocês vivem.

 Isso lhes está aberto nos próprios campos da experiência encarnada, que ainda está presente.
Isso é uma Graça, que jamais existiu, viver isso.

***

Então, vocês vão recusar?
Vocês vão tentar escapar a isso?
Ou então, vocês vão aquiescer? 

E como dizia MA ANANDA, acolher esta Luz, torná-la sua.
Quer seja pela Fusão com o Duplo, com MARIA, com CRISTO, não importa: o importante não é isso, mas é

encontrar esta Unidade perdida, é encontrar este Absoluto.
E isso acontece agora.

Os sinais, as percepções, são as testemunhas privilegiadas da sua época.
Dando-lhes, de algum modo, parâmetros para determinar, com consciência, o que acontece (e não refletir
através de alguma interrogação do mental, de alguma dúvida podendo se manifestar na personalidade).

Vocês São o que está prestes a chegar.
Vocês São o que está prestes a ocorrer.

Portanto, aquiesçam, como lhes disse MA.
Acolham.

Tudo vai correr bem.
As únicas coisas que correm mal estão ligadas à personalidade.

Seja o que for que a sua vida lhes pedir para viver, seja o que for que a sua vida pedir para expressar, ou
mesmo para manifestar, sobre este mundo, façam-no.

Pois vocês São algo que é muito mais do que essa pessoa.
Isso se revela, agora, como uma Verdade da Luz, como uma Verdade da Vibração, como uma Verdade da

Consciência e como uma Verdade que está além de tudo isso.
A dúvida não faz parte senão da personalidade e de nada mais.

Quando a Luz estiver aí, e quando a Fusão se realizar, não pode existir a mínima dúvida sobre o que é vivido,
quer isso se refira ao Encontro com CRISTO, com MARIA, com o Duplo, com o próprio Sol.

Tudo isso é exatamente a mesma coisa, com diferentes modalidades de vivências que lhes pertencem, pois
além da história da sua vida, essa é a sua História da descida neste mundo, e da sua ação neste mundo e

sobre este mundo.
Levando-os ao que vocês Eram, antes de estar sobre este mundo e neste mundo.

É exatamente isso.



***

Então, sejam cada vez mais Leves, cada vez mais Alegres, pois não outra possibilidade senão ser Leve e
Alegre.

Somente aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão na ausência disso irão viver, em um primeiro
momento, os elementos que não serão, de fato, senão o face a face com a sua própria negação da Luz.

A Luz jamais pune.
A Luz revela e desvenda, e põe na Alegria.

Por outro lado, se a personalidade se opuser, ela própria será confrontada com os seus próprios sofrimentos.
Aí está o que é levado a se implementar cada vez mais.

Quer seja através dos seus sentidos, quer seja através da Visão Etérea, da Visão do Coração, da percepção
das Vibrações, do próprio estado da Consciência, para vocês, ainda uma vez, isso não trará mais qualquer

dúvida de que acontece qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário, de verdadeiramente Desconhecido
e de verdadeiramente inédito.

***

Aí estão as poucas palavras que, enquanto portadora da Estrela UNIDADE e do Manto Azul da Graça, eu tinha
que transmitir para vocês.

Se houver em vocês interrogações, em relação ao que eu falei, eu os escuto.

***

Pergunta: A fim de deixar fazer qualquer coisa, e a fim de que o mental e o meu hábito de
concentração não intervenham mais, a minha Atenção e a minha Intenção devem se tornar inativas?
Sim, como foi falado (ndr: intervenção de UM AMIGO de 20 de maio de 2012 (2)), e será falado cada vez mais.

Eventualmente, você pode se colocar no novo Som quando ele se aproximar de você.
 Eventualmente, você pode levar a sua consciência à Presença que chegar à sua esquerda.

Isso é suficiente.

***

Pergunta: No caso em que os sons agudos forem mais perceptíveis do lado direito do que do
esquerdo, poderá ser por causa do Canal Mariano não estar completamente instalado? 

Eu não falei disso, eu disse simplesmente que o Som se modificava.
O Canal Mariano está sempre à esquerda, ele nunca está à direita.

O importante é a modulação do Som, dando-lhes qualquer coisa que lhes parece como completa, a partir do
momento em que um Ser de Luz, seja ele quem for, se aproximar.

 Quer o Som seja percebido de maneira mais forte à direita, ou à esquerda, não tem nada a ver com isso.

***

Pergunta: Os formigamentos em todo o corpo, há dois ou três dias, estão ligados aos processos em
andamento?

Tudo, absolutamente tudo o que vocês percebem e sentem está ligado ao processo em andamento.
Não há senão o mental e a personalidade que vão tentar se pendurar em uma doença, ou em qualquer coisa de

anormal.
Os sintomas, os sinais que vocês percebem, estão apenas começando.

Seja qual for a intensidade de onde partirem.

***

Pergunta: Qualquer tentativa de tratamento, pelos meios clássicos, se torna inútil, já que as
manifestações físicas estão ligadas às evoluções em andamento? 

Por que razão?
Não há qualquer relação, nem qualquer interdependência.

A Luz, no âmbito da Fusão com a Luz e de se fundir com a Luz, vai demonstrar que este corpo já não tem
qualquer importância.



qualquer importância.
Não são vocês que decidem negligenciar o corpo, apreendam-se bem disso.

Mas a Luz leva a consciência ao que vocês São, de toda a Eternidade, e não mais na inscrição em meio a um
corpo.

Agora, se este corpo estiver em sofrimento e se você tiver consciência disso, obviamente, é preciso tratá-lo.

***

Pergunta: Em cada Alinhamento, eu sou trespassada na cabeça, por alguma coisa fria. 
É preciso partir um dia.

Por onde você vai partir?
Pela cabeça, que é a Libertação, ou pelo ventre, que é ainda uma forma de confinamento.

***

Pergunta: Isso pode ser a presença do Duplo?
O encontro com o Duplo pode ocorrer neste corpo, como no Sol.

Portanto, se você for aspirado, significa que o encontro vai ocorrer além deste corpo.
Ser aspirado, ou ser penetrado pelo Ponto mais alto da cabeça (que é o Ponto ER), significa a Libertação e a

Liberdade.
Quer você vá para o Sol, quer o Duplo o impulsione pelo Ponto ER, ou se manifeste pela esquerda, é

exatamente o mesmo princípio.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, aqui e por toda a parte, vivamos uma Comunhão.

No que se manifesta em vocês, seja qual for o lugar (o Coração ou a cabeça, à sua esquerda, em vocês, ou
atrás de vocês), a Luz está trabalhando.

… Compartilhamento da Dádiva da Graça …

Eu sou GEMMA GALGANI.
A minha Luz Branca está cobrindo vocês.

Eu estou em vocês, por que eu sou vocês, como vocês são eu, na Unidade, no Absoluto.

O meu Amor os acompanha e a minha Presença também, para alguns de vocês.

Eu lhes digo até breve.

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

1 - OMRAAM (Aïvanhov) (19.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/om-aivanhov-19-de-maio-de-2012-autres.html

 * 
2 - UM AMIGO (20.05.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-20-de-maio-de-2012-autres.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article1494.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-20_mai_2012-article1494.pdf
20 de maio de 2012
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs presentes, eu saúdo o que vocês São.

E antes de me exprimir enquanto Estrela UNIDADE, vivamos, se vocês bem o quiserem, um espaço de
Comunhão, em nossa Presença conjunta.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Desde vários meses, eu lhes falei sobre a curta experiência da minha curta vida.
Eu lhes exprimi (sem nomeá-lo, naquela época), através da Unidade, através da Fusão com o CRISTO, um

estado que eu chamei de Unidade e que era, por esse Casamento que eu havia vivenciado com o CRISTO, um
acesso, se o pudermos dizer, ao Absoluto (ndr: ver a intervenção de GEMMA de 23 de agosto de 2011) (*).

***

Desde alguns meses, as circunstâncias da sua Presença, do Si, mudaram, levando-os muito naturalmente a
viver, vocês também, o abrasamento de Amor do Encontro com a Onda da Vida, com o CRISTO, com MARIA,

com um Duplo.
Em todo caso, em um momento em que (do encontro de duas consciências) se estabelece uma Fusão,

Dissolução, levando-os, pela Androginia Primordial, a estabelecer-se e ser Absoluto.
Entretanto, como isso foi falado, a Unidade não é o Absoluto.

Na Unidade existe ainda o sentido de uma Presença, a consciência da Presença.
A Fusão com o seu corpo de Estado de Ser, assim como os estados de Comunhão que vocês puderam talvez

viver, de Irmãos a Irmãs, foram preparações para o que nós nomeamos suas Núpcias Místicas.

GEMMA GALGANI - 7 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-xJkpqn4IRjk/T9lEKBy9MyI/AAAAAAAACJo/Xl0OK3AwCW4/s1600/000GEMMA07jun1200.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esta União Mística, que apareceu para vocês e que nós, todas e todos, longamente tentamos explicitá-la a
vocês, mas também ali convidá-los pelas nossas Presenças.

Pela nossa reunião, nós, Estrelas, assim como os Anciãos, no Conclave, nós começamos a realizar, entre os
Anciãos e as Estrelas, o processo de Dissolução, acompanhando, de algum modo, o que vocês são ainda, a

Terra, o Sistema Solar, no que nós nomeamos, com vocês, a Ascensão ou Translação Dimensional.

***

Gradualmente e à medida dos anos, uns e outros, assim como os Arcanjos, nós os convidamos a eliminar a
distância, a pôr fim na separação, trabalhando no acolhimento da Luz, no Abandono à Luz, e na vivência da

Unidade, através da consciência, que é Vibração.
Todo o conjunto de Vibrações os levou a experimentar, a cada um de vocês, em graus diversos, a sua própria

Transformação.
Tudo isso pôde representar as preliminares, mas também, talvez (e esse foi o caso para muitos de vocês), um

objetivo e uma finalidade.
E isso, vocês sabem, foi feito com graça e admiravelmente, tendo permitido a Fusão da Terra, a Fusão dos

Éteres, a Liberação do Sol e da Terra e a possibilidade de viver, agora, o que lhes foi ao mesmo tempo
enunciado e ao mesmo tempo manifestado.

***

A reunião das suas polaridades (através do Casamento Místico com o CRISTO ou com algum Duplo de Luz)
os faz descobrir a possibilidade de superar a polarização, a polaridade, até mesmo, expressa por esse corpo

no qual vocês estão (masculino ou feminino).
Convidando-os a realizar esta alquimia do Andrógino Primordial, inicialmente, em vocês, a fim de não mais

manifestar qualquer espera, qualquer desejo, em uma forma de permanência do Si, no estabelecimento desse
Si, da Unidade, da sua Presença.

Isso é já um objetivo, isso é já um propósito para muitos de nossos Irmãos e Irmãs que estão encarnados.
E depois, entre vocês, vários de vocês, pela experiência, além de todo desejo, foram levados

progressivamente a encontrar a Onda da Graça, pela intercessão do Manto Azul da Graça, que essa foi, vocês
sabem disso, a minha ação, enquanto Estrela UNIDADE, com as minhas Irmãs MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e

MARIA.
Nós trabalhamos, em conjunto, para, de algum modo, aproximá-los ao máximo de um Último.

***

Através desses meses terrestres que passaram, alguns de vocês tomaram consciência da presença do Duplo.
E, como vocês sabem disso, esse Duplo é múltiplo, mas ele é o Duplo, ao se lado.

Que isso seja eu mesma, que isso seja um Arcanjo, que isso seja uma consciência da qual vocês se
separaram durante a sua primeira encarnação, o resultado é o que pode se produzir, hoje, em vocês: este
Absoluto, permitindo-lhes colocar, de algum modo, um toque final à expressão da dualidade, à expressão

deste mundo.
Se vocês superarem, de algum modo, os últimos medos (aquele da morte, aquele dos últimos limites), então a

reintegração em meio ao corpo ascensional da Merkabah (que já se tornou possível pela nova Tri-Unidade,
coletivamente), irá se tornar acessível a vocês, individualmente.

***

A aceitação do desaparecimento da consciência (ou Abandono do Si) permite-lhes contatar, se o pudermos
dizer, com esse Duplo, pondo fim, de maneira definitiva, ao isolamento, a título individual, prefigurando o

desdobramento final da Luz para o coletivo da Terra.
Vocês foram então convidados, pela Onda da Vida, a tornar-se isto, a realizar esta alquimia da Onda da Vida e
do Supramental, no seu Templo, a colocar-se além mesmo deste Templo que é o peito e o Coração, a realizar

esta Dissolução com esse Duplo em um braseiro e em abrasamento de Amor onde vocês se tornam,
justamente, vocês mesmos, este braseiro e este abrasamento.

Isso foi qualificado por uma expressão: “Morada da Paz Suprema”, ou “Shantinilaya”,
“Absoluto”, “Parabrahman”, “Casamento Místico”.

Os qualificativos são inumeráveis.
Todos eles correspondem, e todos subtendem a mesma finalidade de qualquer experiência, o mesmo estado

de Amor que é a nossa essência, de cada Um.



***

Naturalmente, as circunstâncias da sua vida e da sua consciência sobre este mundo, não estão no mesmo
espaço / tempo para cada um.

Isso nada tem a ver com uma noção de evolução, de idade ou do que quer que seja como circunstância
exterior, mas está somente em ressonância direta com a sua capacidade, ou com a sua incapacidade, como
acaba de dizê-lo IRMÃO K (ndr: ver a intervenção deste dia) (**), para desaparecer, para tornar-se totalmente

Transparente, a fim de que os dois se tornem Um e a fim de que esse Um, realizado através dos dois,
desapareça ele também.

É esta colocação em ressonância do Casamento Místico que os estabelece além de todo estado.
É o momento em que, mesmo o que havia nomeado a minha Irmã HILDEGARDA (ndr: ver a intervenção de
HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de outubro de 2010) (***), esta tensão para o Abandono, dá lugar a outra

coisa, além de toda consciência, além de todo limite onde nada mais existe senão isso.
Alguns de vocês já o realizam, outros são levados a realizar nos dias e nas semanas deste tempo terrestre que

ainda transcorre.
Da Unidade ao Absoluto, há apenas um único obstáculo: vocês mesmos.

Da Unidade ao Absoluto há apenas uma única distância: é aquela que os coloca entre o que vocês chamam de
medo e o que vocês chamam de Amor.

Alguns elementos foram comunicados a vocês sobre esta noção “de estar tranquilo e de permanecer
tranquilo”, sobre “cessar de ser um observador”.

De sequer mais procurar o que quer que seja: nem o Duplo, nem qualquer estado.
Mostrando e demonstrando, dessa maneira, esta forma de aptidão à Transparência, ao Abandono do Si, ao

desaparecimento, até mesmo, do ser.
De onde decorre esta Alegria, além da alegria, onde não há mais busca, onde não há mais pedido, onde não há

mais questão, onde tudo está, de algum modo, consumado, a título individual e não mais coletivo.

***

Aqueles de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que realizam este Último, são, de algum modo, as tochas
deste mundo, na Humildade e na Simplicidade.

Simplesmente, por este Absoluto que está aqui, vocês deslocam montanhas, vocês deslocam este mundo,
vocês o aproximam, a cada dia um pouco mais, do seu próprio Casamento Místico, desta Terra chamada de 3ª

Dimensão para a Terra de 5ª Dimensão: porque vocês o realizam no que vocês são, isso se produz também
sobre a Terra.

Há, realmente, a partir do momento em que a Onda da Vida nasceu da Terra, a possibilidade de estar
sincrônico com a Terra porque vocês acolheram a Terra em vocês, no seu canto e no seu apelo que é a Onda

da Vida.
Porque, talvez, vocês tenham lhe permitido encontrar o Supramental e vocês se tornam, portanto, não mais um

Ancorador e um Semeador de Luz, mas a tocha do Absoluto.
Do que vocês descriaram, do que vocês desconstruíram, no Abandono à Luz e no Abandono do Si, nesse

Casamento Místico que vocês vivenciaram ou que vocês irão viver (se tal for a sua escolha, se eu puder dizê-
lo), então, vocês irão irradiar, sem qualquer decisão e sem qualquer vontade, este Absoluto, autorizando-se por

esse desdobramento final da Luz, em vocês, porque vocês se tornaram esta Luz sobre o mundo.
 O desdobramento extremo da Luz, e final, põe fim a toda ilusão, a toda separação, a toda fragmentação.

O seu Casamento Místico, para aqueles de vocês que se tornaram essas tochas, representa de antemão o
Casamento Místico da Terra, o seu retorno à Luz, o seu retorno à sua multidimensionalidade, o fim do

confinamento.

***

Lembrem-se também (e eu vou dar apoio, também, nisso) de que, fundamentalmente, a Unidade é um objetivo
e uma Realização.

De que o Absoluto não tem de ser considerado como um objetivo ou uma finalidade, mas aqueles de vocês a
quem lhes foi proposta (desde já alguns meses) a possibilidade do Casamento Místico, são realmente as

tochas.
Esse Casamento é uma Liberdade.

Não o concebam como um casamento humano, não vejam ali qualquer alusão a outra coisa senão ao
desaparecimento.

***



O contato pelo Canal Mariano (que isso seja com uma de nós, com um dos Arcanjos, um dos Anciãos ou com
o seu próprio Duplo Monadário, encarnado ou não) não deixa qualquer dúvida possível sobre a realidade do

que é vivenciado.
Obviamente, para aquele que não vive isso, pode existir um sentimento, em meio ao Si, de frustração ou de

incompletitude.
Mas eu o repito a vocês, como isso foi dito: KI-RIS-TI está chegando, MARIA está chegando, nesse Canal.

Isso não é, para aqueles que estão no Si, nem uma punição, nem uma carência.
Mas, simplesmente, uma conclusão diferente, uma Ascensão diferente.

Que isso sejam as Estrelas, os Anciãos, os Arcanjos ou, mais recentemente, BIDI, nós lhes demos a paleta
das possibilidades, o conjunto dos potenciais: cada um de vocês, vivendo e Vibrando o que é justo para si.

Assim, então, nesses tempos particulares da Terra, quer vocês tenham vivido o Si, quer vocês sejam o
Absoluto, ou quer se manifeste ainda (de maneira que lhes pareça exagerada) a pessoa, a personalidade, nada

julguem e não se julguem.
Porque a Luz jamais será um julgamento, porque cada um de vocês encarnado teve o seu lugar, o seu papel, o

seu estabelecimento.
Cada um dos lugares, cada um dos papeis, deve ser agora amplamente superado.

***

Lembrem-se de que, o que quer que aconteça, a confiança, o Abandono, vai tornar-se cada vez mais evidente.
São elementos que vão ser cada vez mais importantes.

No conjunto das paletas dos testemunhos que nós lhes demos, as Estrelas, como os Anciãos, como os
Arcanjos (mesmo os Arcanjos sendo mais uma Radiação do que um testemunho), vocês ali tomaram o que era

bom para vocês.
Então, não mudem agora.

O máximo possível, tentem calar o questionamento porque, como isso foi dito, onde vocês estiverem situados,
hoje, qualquer que for o seu lugar ou a sua ausência de lugar, a Liberação refere-se ao conjunto deste Sistema

Solar e ao conjunto das consciências ali presente.
Mais do que nunca, não se coloquem a questão sobre qualquer futuro.

Mais do que nunca, estejam no acolhimento e na aceitação.
É uma das maneiras de não dar oportunidade a qualquer medo que seja, de não dar oportunidade ao ambiente,

qualquer que seja, mesmo se ele lhes parecer hostil.
Da sua capacidade para Abandono, da sua capacidade para não questionamento, irá resultar a capacidade,

coletiva e individual, para transcender tudo isso.

***

Se eu ouso falar assim, nas portas da morte, vocês estritamente nada levam, nas portas da Ressurreição,
vocês nada levam, tampouco, exceto o que vocês São.

Então, quer vocês vivam a Unidade, o Si, quer vocês estejam ainda se debatendo na personalidade, quer
vocês vivam a Vibração, em algum lugar neste corpo, quer vocês sejam o Absoluto ou quer vocês não tenham
chegado a situar-se, gradualmente e à medida do tempo que vai transcorrer, isso irá lhes parecer afastar-se de

vocês.
E isso é capital.

Aqueles que carregam a tocha, aqueles que são Absoluto, irradiam no mundo porque esta Fusão Mística,
tornada possível pela Onda da Vida (e que anteriormente se encontrava apenas em um número extremamente

restrito de Irmãos e Irmãs: quando muito uma dezena ou quinzena, sobre a Terra, ao mesmo tempo), hoje,
abre-se a centenas de milhares.

Essas centenas de milhares de tochas são aquelas que abrasam o mundo, assim como a Terra se abrasa e o
Céu se abrasa.

Dessa maneira, então, como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse desde mais de um ano, tudo
está consumado e isso se atualiza agora.

***

Lembrem-se de que toda questão, e toda dúvida, toda pergunta, toda interrogação pode apenas vir do que é
chamado de efêmero, ou seja, deste corpo, destes pensamentos que vocês habitam ou que habitam vocês.

Mas vocês irão descobrir que vocês nada são de tudo isso e que as tochas que estão ao redor de vocês são o



testemunho e a prova.
Elas são vocês, como nós lhes dissemos que nós estávamos, nós, Estrelas, Anciãos, Arcanjos, em vocês.
Aqueles que se tornaram as tochas, através do seu Casamento Místico, são também vocês e eles têm uma

vantagem considerável no Canal Mariano (qualquer que seja a Presença que ali se situe ou que ali irá se situar),
é que eles possuem um corpo de carne, como vocês, por enquanto.

Eles são, portanto, as testemunhas.
Vocês não têm então que fazer outra coisa senão se deixar beneficiar-se da sua Radiância.

Esta Radiância alcançá-los-á inexoravelmente, como o Fogo do Céu e da Terra irá alcançá-los, em um intervalo
de tempo que, como vocês sabem disso, agora, é muito curto.

Nós estamos aí, com vocês, nós estamos ao lado de vocês, nós estamos em vocês, mas também alguns dos
seus Irmãos e das suas Irmãs conectaram (enquanto mantendo esta forma) a eternidade deles, o Absoluto.

Eles estão entre vocês.
Eles estão em vocês.

***

Então, cada vez mais, vocês vão tomar consciência de que, se vocês não são o Absoluto, o seu Si e o seu Eu
são regados também nesta fonte, como pela Onda da Vida, como pelo Canal Mariano, como de Coração a

Coração ou de consciência a consciência.
Esta Unificação da Consciência, prévia à sua Ascensão, é um fato consumado, que vai consumar-se, de

maneira cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês deixarem as resistências, os medos, as
interrogações.

Mais do que nunca isso vai aparecer para vocês como possível e como evidente.

***

Mesmo para aqueles de vocês, Irmãos e Irmãs, que não chegam a compreender (e isso é normal porque não
pode ser compreendido) este Absoluto: não se preocupem.

Sejam simplesmente o que vocês são, aí onde vocês estão, aí onde a vida os coloca.
E quanto mais vocês acolherem isso, mais a vida irá se tornar cada vez mais fácil, independentemente de toda

circunstância exterior.
Porque vocês não estarão na fé, mas vocês irão descobrir a certeza e a evidência de tudo o que, talvez, por

enquanto, lhes causa problema e, especialmente, através do que disse BIDI, o Absoluto.
Como ele lhes disse: o aquecimento, o fogo colocado na personalidade ou no Si (através das resistências que

vocês podem experimentar se vocês não forem o Absoluto) contribuem, eles também, para estabelecer o
braseiro e o abrasamento.

***

Como MARIA disse a vocês: o apelo que Ela irá realizar refere-se ao conjunto da humanidade.
Ninguém poderá dali subtrair-se, nem do que será visível em seus céus e sobre a Terra.

Então, mais do que nunca, vão para esta Simplicidade, para esta Humildade de aceitar o incompreensível, de
aceitar o que, para vocês, talvez, não seja absolutamente evidente porque, quando a Luz está aí, com a sua

Inteligência (e ela estará cada vez mais nesse desdobramento final), tudo é evidência, tudo é simples e tudo se
realiza, não pela sua inteligência, mas pela Inteligência da Luz.

É aí que todas as palavras que foram empregadas, como “permanecer tranquilo”, vão adquirir cada vez mais o
seu sentido pleno porque chegará um momento em que, efetivamente, vocês não poderão mais, como dizia

IRMÃO K, mesmo se o desejarem, interagir ou reagir (ndr: ver a intervenção deste dia) (**).

***

E lembrem-se, naqueles momentos, de que somente a Luz É (qualquer que seja o espaço ou o tempo no qual
vocês se situam).

Isso é válido para o conjunto da humanidade.
Façam desaparecer todo questionamento, façam desaparecer todo caminho e vocês irão descobrir a evidência

e a Simplicidade.
Nós sabemos que isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente e cada vez mais facilmente.

Mesmo se as forças de resistência estiverem trabalhando, em vocês, como ao redor de vocês, em breve
essas forças de resistência não terão mais qualquer potência, nem qualquer possibilidade de limitar a Luz, e é



bem aí o mais importante.
Apoiem-se em MIGUEL, ele lhes disse isso (ndr: ver a intervenção de MIGUEL de 05 de junho de 2012) (****).
Apoiem-se nas tochas desta Terra que estão em um corpo de carne, e a Luz será a sua Morada da Eternidade.

O que quer dizer também que, até a data que lhes foi dada pelo Arcanjo ANAEL (o solstício de verão (de
inverno, no hemisfério sul) deste ano), quanto mais vocês se empenharem em deixar a Luz trabalhar, mais a

Luz irá beneficiá-los.

***

Os Alinhamentos, os Conclaves, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, a descida do Supramental, tudo foi
preparado desde muitíssimo tempo, muito além da memória desta humanidade.

Não podia ser de outra forma.
Eu poderia até dizer que esta Liberação está inscrita desde o próprio início do confinamento, e não podia ser

de outro modo.
Mas a consciência do ser humano afastou-se tanto, pelas vicissitudes da encarnação, desses fatos

estabelecidos, que ela tem, às vezes, dificuldade, no Eu como no Si, de ir, de algum modo, até o final, neste
período (que pode parecer-lhes como a última curva ou a última subida).

Não deem qualquer oportunidade a desencorajamento algum.
Não deem qualquer oportunidade ao que estiver se manifestando.

Então, a Unidade, o Absoluto, esta vida mesmo que vocês vivem, não poderá mais ser um obstáculo ou uma
resistência do que quer que seja ao que está aí.

E, como o diz BIDI, que sempre esteve aí: estejam unificados, unifiquem-se vocês mesmos, mesmo em meio
ao Eu, e vocês irão constatar, por si próprios, que tudo é fácil porque a Luz é fácil, além de ser simples, além

da Inteligência.
Ela é particularmente fácil porque, lembrem-se, mesmo se vocês ainda não tiverem vivido, vocês São isso,

como diz BIDI.

***

O acesso à multidimensionalidade (pelo Canal Mariano, pelos Duplos, pelas tochas e por vocês mesmos) vai
se tornar cada vez mais manifestado e evidente.

Deste modo, ao nível da própria pessoa, estejam na confiança: não na crença, mas na confiança no que se
desenrola.

E a confiança já começa por não mais ter interrogação, começa por deixar trabalhar.
Assim como, digamos, vocês deixam este corpo respirar, este coração bater, sem se ocuparem disso (ele o

faz sozinho), do mesmo modo a Terra ascensiona.
Vocês a ajudaram, de diferentes maneiras, isso nós lhes dissemos e, à época, nós felicitamos vocês.

Qualquer que seja o seu estágio, vocês estão no seu lugar exato porque, independentemente do estágio ser-
lhes perceptível, ou imperceptível, todos nós somos Amor, todos nós somos Absoluto.

Eis o que, enquanto Estrela UNIDADE, eu tinha, de algum modo, que completar sobre a Unidade e sobre o
Absoluto.

Irmãs e Irmãos encarnados permitam-me, por minha vez, antes de me retirar, estar em vocês e com vocês, da
maneira a mais íntima.

Eu lhes digo até breve e vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA.
Eu amo vocês porque vocês são Amor e eu sou Amor.

Até breve.

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

(*) – GEMMA GALGANI (23.08.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-23-de-agosto-de-2011-

autresdimensi
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos encarnados, eu venho a vocês não unicamente para transmitir-lhes o que eu tenho que
transmitir, mas, também, para Comungar com cada um de vocês.

Como representante do Manto Azul da Graça, eu venho exprimir as qualidades que decorrem da ação do Manto
Azul da Graça e das Partículas Adamantinas em sua vida, aqui, aí, onde vocês estão, sobre a Terra, nestes
tempos tão preciosos, tão importantes: o retorno da Luz ao que vocês São, primeiramente, e, sobre esta

Terra, o fim do confinamento.
Além dos efeitos que lhes foram descritos, há anos (efeitos esperados nas suas Lâmpadas, na sua

consciência, o sentido do que é a Unidade, do que é a Luz), as transformações que vocês têm vivido, o
Abandono à própria Luz e, talvez, o Abandono do Si devem permitir-lhes, hoje, manifestar, sobre esta Terra,

uma Presença de quem vocês São, mais específica, mais intensa, mas, também, com características precisas.
A ação da Luz, pela sua Inteligência, pelo Amor que vocês São, deve permitir-lhes estar em uma confiança

extremamente presente, extremamente nova.

***

Muitos de vocês oscilam, ainda, entre as fases de Alegria e as fases comuns da vida, tanto mais que, como
vocês sabem, existem passagens de uma à outra e da outra à primeira.

O que vai desaparecer é o próprio sentido dessas oscilações.
O desaparecimento dessas oscilações e dessas passagens de uma consciência do Eu ao Si e à Alegria vai se

expressar, a partir do instante em que vocês aceitarem deixar a Luz trabalhar, inteiramente, em vocês, sem
procurar dominá-la, sem procurar controlá-la, Abandonando-se a ela, mas em outro nível, agora.

Mesmo o que foi vivido, nas etapas que lhes foram trazidas até agora, até hoje, deve tender a se apagar.
Esse apagar-se não é, tampouco, um ato de vontade, no máximo ele pode ser, como havia sido descrito, na

sua época, por HILDEGARDA, minha Irmã, como uma tensão para o Abandono.

***
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Hoje, os efeitos da Luz, que penetra cada vez mais profundamente na matéria, nesse mundo, devem
determinar, em vocês, de maneira natural, o aparecimento de algumas características, de alguns estados,

mesmo em sua vida comum.
Um dos elementos essenciais, durante este período, é a confiança.

Não a confiança em si mesmo, não uma vontade em si mesmo, não o estabelecimento de uma mestria,
qualquer que seja, mas, efetivamente, o que é prefigurado pelo que vocês talvez ouviram, dado por BIDI,

referente ao Absoluto.
Viver a Alegria não deve mais ser unicamente reservado aos seus momentos de Alinhamento, aos seus

momentos de Paz, aos seus momentos de Interioridade, mas a Alegria deve, também, doravante, modificar
todos os setores da sua vida.

E, para isso, vocês nada mais têm que fazer senão dizer «sim» à Luz, apagar-se, na totalidade, em todos os
jogos do que vocês jogam, em todos os jogos da sua personalidade, da sua vida comum.

Eu esclareço – como, aliás, foi-lhes repetido muitas vezes – que não é questão de abandonar a sua vida, mas,
bem mais, de vivê-la de outro modo.

Vivê-la de outro modo é, além do seu papel de Ancoradores de Luz que está sendo realizado, tornar-se essa
Luz sobre a Terra, tornar-se esse farol, que não tem qualquer vontade, que não tem qualquer confiança na
personalidade, mas que deixa emanar de si, pela Transparência, em uma lucidez nova, a Luz que vocês

acolheram e que transmutou o que o foi em vocês.
O Manto Azul da Graça, para aqueles que o vivem, mudou irremediavelmente o dado da sua consciência.

***

A Confiança de que falo não é a confiança em si mesmo, nem mesmo a confiança em quem quer que seja
sobre esse Mundo, nem mesmo em quem quer que seja de nossos Planos, mesmo se, efetivamente, a nossa

Presença no seu Canal Mariano ou no seu Coração for capaz de alegrá-los.
A Confiança de que falo é aquela que se estabelece por si mesma, na Luz.

É um estado que, quando a Luz está presente e age por si mesma, sem qualquer intervenção da sua parte, vai
pôr fim aos últimos medos, vai pôr fim aos últimos apegos da personalidade, às últimas dúvidas.

Não são vocês que criam essa Confiança: é Ela que se cria, a partir do instante em que vocês renunciarem,
totalmente, a si mesmos.

Isso participa de etapas finais, antes de ser Absoluto, que se deixam viver um desenrolar da sua vida que não
lhes pertence mais, porque vocês pertencem à Luz, porque vocês São a Luz.

Compreender, e aquiescer a isso é viver a Alegria permanente, é não mais ser alterado por qualquer
circunstância da sua vida, por qualquer evento desse Mundo, é permanecer quase imóvel, nesse estado de ser

específico, no qual a Confiança se instala.
Essa Confiança é um dos atributos da Luz e do Amor.

Não são vocês que a criam, é ela que se cria, no Interior de vocês, a partir do instante em que vocês
apreenderem o princípio da ação dela.

Mas, para isso, vocês devem, efetivamente, renunciar a todas as visões sobre esse Mundo, a todas as visões
sobre as leis que lhes são conhecidas e, simplesmente, deixar trabalhar essa Luz que os preencheu, que os

transformou.
Múltiplas expressões podem ser empregadas: a Passagem da Porta Estreita, a Crucificação, a Ressurreição.
O que acontece a partir do instante em que vocês decidirem, com sua consciência, deixar, verdadeira, real e

totalmente, trabalhar a Luz?
Bem, vocês irão constatar que o conjunto dos medos, o conjunto dos apegos da sua personalidade

desaparecem sozinhos.
Vocês cessam toda luta, cessam toda apreensão, não por qualquer desejo ou qualquer vontade, mas,

efetivamente, pela ação da própria Luz, que vai, realmente, transformar o que vocês são, que vai, realmente,
modificar o que, há ainda algum tempo, constituía a sua vida.

Essa Confiança é o Amor, porque o Amor é confiante e suave e, se vocês deixarem trabalhar o Amor e a Luz
que vocês São, sem ali pôr a mínima personalidade, a mínima vontade, se vocês se abandonarem, portanto,

totalmente, à Luz, e se vocês Abandonarem, até mesmo, toda a pretensão espiritual de ser o que quer que seja
nesse Mundo, se aceitarem nada ser, então, vocês irão se tornar o Tudo, porque a Luz irá preencher todas as

Sombras que ainda possam existir.

***

Não haverá mais espaço, não haverá mais lugar para a mínima dúvida.
A sua vida irá se desenrolar, efetivamente, em uma Graça renovada, a cada dia.

Mas, para isso, é preciso, efetivamente, como lhes foi colocado, de algum modo, por alguns Anciões e por



BIDI, é preciso que vocês desapareçam, inteiramente, que nada mais exista a não ser o que vocês São, ou
seja, essa Luz.

A Confiança está aí, ela não está em algum outro lugar.
Então, é claro, sobre esse Mundo, constituído de elementos que lhes foram dados e especificados por IRMÃO

K (ndr: sua intervenção de 01 de julho de 2012), é indispensável abandonar-se, ou seja, viver a sua própria
Crucificação.

E essa Crucificação é levada a vocês pelas circunstâncias da vida.
É preciso reconhecê-las como tais.

O que quer que lhes pareça perdido, o que quer que lhes pareça perder, o que quer que vocês abandonem,
vocês irão encontrar a Graça.

Não pode ser diferente porque, como o que vocês têm vivido, até agora poderia levá-los a outro lugar e a outra
parte senão à Essência do seu Ser, senão à Verdade do Amor?

E isso vai resultar, é claro, na Confiança Absoluta, total e ilimitada, que vem, pelo seu bálsamo, apagar o que
podia restar de zonas de sombra, de personalidade, de medos, de apegos.

***

O desafio pode ser, para alguns de vocês, extremamente potente, porque perturbador.
Porque, através de alguns apegos que restavam em vocês, a vida vai pô-los frente a isso, de um modo ou de

outro.
E é nisso que irá se realizar o Abandono do Si, ou não.

É nisso que irá acontecer uma Ressurreição feliz.
Se vocês aceitarem e compreenderem que a Luz é bem mais inteligente do que nós (do que a nossa pessoa,
nesse Mundo), então, vocês irão constatar, bem depressa, que a Luz é o que vocês São, e que, nessa Luz, há

apenas o Amor, apenas a Confiança.
Esse estado cria, efetivamente, uma aura, um campo Vibratório ao redor de vocês, que não deixa qualquer

lugar para qualquer interferência.
Mas é preciso, também, aceitar, de algum modo, nos domínios que lhes pareciam importantes até agora,

deixar-se despojar, inteiramente, do que lhes parecia importante porque, justamente, o que se despoja e que
se afasta de vocês é o que os impedia de serem vocês mesmos, inteiramente, e de viverem essa confiança.

***

Enquanto vocês acreditarem que controlam a sua vida, a Luz não pode estar aí, na totalidade.
Enquanto vocês acreditarem que se dirigem para uma evolução, para um Mundo encarnado diferente, a

Confiança não está aí.
O que lhes pede a Luz, hoje, é um sacrifício.

Ela vai pedir-lhe isso de maneira cada vez mais insistente.
Para alguns de vocês, será muito fácil e, para outros, é claro, haverá coisas a transcender e a superar.

Mas, aí também, compreendam que não são vocês que as transcendem e que as superam, mas, efetivamente,
essa Inteligência da Luz e esse Amor indizível que está bem além de todas as compreensões nesse mundo,

de todos os amores nesse mundo, e de todas as Vibrações nesse mundo.
Vocês devem tudo soltar, Interiormente, a fim de que essa Confiança se instale.

As circunstâncias exteriores da sua vida, no que lhes acontece ou irá acontecer, estão aí apenas para provar a
sua confiança na Luz, que é a Confiança.

Para provar, de algum modo, a sua fidelidade e a sua certeza de Luz.
Não mais como um objetivo distante, não mais como uma busca (que, talvez, vocês tenham efetuado), mas,
efetivamente, como o fato de render todas as armas do ego e da personalidade, de render todas as dúvidas,

todas as interrogações sobre o amanhã.
É um convite, também, para instalar-se, inteiramente, nesse tempo presente, através de mecanismos

diferentes, nos quais a consciência não tem mais necessidade de projetar-se em um desejo, em um objetivo,
mesmo o mais nobre.

Mas, de qualquer forma, ou vocês param, ou concebem e percebem que não há outro objetivo senão estar no
instante presente, não mais existir, apagar-se, inteiramente, a fim de que a Consciência da Luz e a Confiança da

Luz ajam, primeiramente, em vocês e, pelo campo de energia, pela aura que é gerada sobre o mundo.

***

A Onda de Vida, o Reencontro com MARIA, que muitos de vocês começam a viver, a título individual ou com
uma de nós ou um dos Anciões, tudo o que se manifesta como Consciência e Presença do seu lado esquerdo



não está aí para manter um discurso, nem para ser vista, simplesmente, mas, efetivamente, para fazer ressoar,
em vocês, esse Abandono, essa Confiança, que se deixa viver a realidade e a Verdade dos nossos contatos,

não dando mais o mínimo lugar para o medo, sobre esse Mundo, referente a alguém, qualquer relação que
seja, instalando-os nessa Confiança que é uma certeza total.

A Luz, de algum modo, vai testá-los em suas últimas excisões, em seus últimos apegos.
Pelo que vocês estão interessados?

Pelos seus apegos ou pelo que vocês São?
O que é que os motiva?

O medo e a falta?
Ou a Plenitude do Amor Luz?

Cada vez mais vocês estarão, talvez, divididos entre os dois.
Em última análise, caberá a vocês, aí também, como foi dito, passar essa Porta Estreita.

E a Confiança é um elemento essencial, porque a Confiança que instala a Luz, em vocês, não é a sua
confiança, qualquer que seja o seu estado de medo, de falta de certezas, de interrogações.

Se vocês acolherem a Luz, se aceitarem a ação final dela, vocês irão descobrir, realmente, o que foi chamado
de Morada da Paz Suprema, ao mesmo tempo permanecendo nesse corpo.

Vocês devem morrer para si mesmos, morrer para o que vocês têm sido, morrer para a sua história, morrer
para todas as histórias, para compreender que não há história e que há a Luz.

***

Então, é claro, muitos de vocês que viveram as primeiras etapas dessa transformação da Luz recusam, por
enquanto, render as armas, porque vocês têm a impressão de controlar, de dominar a Luz.

Mas vocês não podem controlar ou dominar a Luz, porque é o que vocês São, além de qualquer pessoa, de
qualquer vida e de qualquer personalidade.

Aí também, há um olhar diferente a levar, há uma consciência diferente que se manifesta.
Vocês não podem pretender ser a Luz e ser uma pessoa: isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente e

corresponde, inteiramente, ao fim final desse Mundo, nessa Dimensão.
Vocês vão aceitar ou não?

Se vocês derem um passo, vocês irão constatar, nessa aceitação, que há, realmente, uma facilidade, e que a
Luz é um bálsamo que é capaz de fazer desaparecer toda ruptura, toda interrogação, todo sofrimento.

Porque a Confiança da Luz substitui, bem vantajosamente, a confiança que vocês têm podido ver nela, a
confiança que vocês têm podido ter em quem quer que seja ou no que quer que seja.

Mas é preciso aceitá-la, e é apenas você, eu repito, que pode aceitá-la.
Apenas você é que passa essa Porta, se o desejar.

Nós estamos aí, para iluminá-la.
Muitas das minhas Irmãs disseram e repetiram: o que vocês querem Ser, o que vocês querem se tornar?

***

Mas vocês devem compreender que não podem permanecer sob o Coração (ndr: terceiro chacra) e estar no
Coração (ndr: quarto chacra).

Ou vocês estão no ego e na pessoa (ndr: terceiro chacra), ou estão no Coração.
E, se vocês estão no Coração: não há mais pessoa, há apenas a Transparência de quem vocês São, não há

qualquer vontade pessoal, não há qualquer desejo de controlar ou de dominar a Luz.
Há apenas, como disse, em outras palavras, BIDI, essa vida que se vive e vocês, que não são essa vida e, no

entanto, que estão nessa vida.
Essa tomada de consciência deve ocorrer, e ela vai ocorrer.

Ela irá resultar, para cada um de vocês, em um estado profundamente diferente, no qual nada mais poderá ser
como antes, no qual nada que lhes parecia uma certeza poderá ser mantido, porque a Luz, efetivamente, o

Amor que é o que nós somos quer vocês, inteiramente.

***

Então, vocês, o que vocês querem?
Vocês querem ser a Luz ou querem resistir?

Todas as circunstâncias das suas vidas, da própria Terra, na sua totalidade, vai ver-se frente a essa equação,
que irá condicionar o destino, que irá condicionar a qualidade de quem vocês São.



São vocês, e vocês sozinhos, que irão aceitar ou que irão recusar.
A aceitação à ação confiante da Luz virá, também, aumentar o Êxtase Interior, porque não pode persistir um

Êxtase e uma dúvida, um Êxtase e um medo.
É um ou o outro, e isso, aí também, vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, cada vez mais evidente.
Vocês não poderão continuar, quando a hora tiver chegado, com as suas ocupações comuns e Ser a Luz.

Será um ou o outro.
É aí que vocês irão mostrar o que lhes resta de apegos, o que lhes resta de sombras em vocês, oriundas dos

seus medos, oriundas da personalidade.
O que eu digo com isso é que, dentro de muito pouco tempo, vocês não poderão mais ser uma pessoa que

tem a sua vida e a Luz.

***

Não é mais tempo de nutrir a vida e a sua pessoa, pela Luz, mas, bem mais, que sua vida e sua pessoa
apaguem-se diante da Luz.

Eu não lhes escondo que o ego não pode apreciar isso porque, mesmo os modos de funcionamento que
vocês têm, e que tiveram desde tempos imemoráveis, para alguns de vocês, ocultaram a sua natureza, a nossa

natureza, que é Amor e Luz.
Dito em outros termos, Ser Luz e Amor não pode adaptar-se com outra coisa senão com o Amor e a Luz.

E, enquanto existir, em vocês, uma veleidade de permanecer apegado ao que quer que seja, de permanecer
implicado no que quer que seja, bem, vocês irão constatar, por si mesmos, que isso é incompatível com a Luz
porque, efetivamente, como havia anunciado a minha Irmã MARIA, há algumas semanas, e como isso lhes será

firmemente dado, nesses próximos três dias, pelas intervenções de METATRON, de MIGUEL e de MARIA,
essa pressão da Luz é uma pressão de Liberação.

Mas, para a personalidade, é, evidentemente, o inverso: é a perda de todo marcador, é a perda do que havia
feito as suas certezas, do que havia feito a sua confiança e a sua vontade.

Mesmo isso deve ser transmutado.
É o momento em que CRISTO disse: «deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me».

***

O que vocês querem, o que decidem, qual é o seu polo de interesse?
Vocês estão apegados a quem quer que seja ou ao que quer que seja, ou estão Livres?
Não pode haver apego e Liberdade, não pode haver Sombra e Luz, ao mesmo tempo. 

O que era possível até agora não será mais possível.
É preciso escolher, não com a cabeça, mas é preciso escolher entre a Luz e a Sombra: vocês não poderão

mais compor com as duas, isso terminou.
Isso vai aparecer-lhes, eu repito, cada vez mais claramente e cada vez mais evidente, porque a verdadeira

escolha (não as escolhas que foram postas, há alguns anos, mas o que se desenrola agora) é, de algum modo,
uma confirmação: vocês brincaram com a Luz, serviram-se dela, ou vocês são a Luz?

Cabe a vocês compreender isso e, sobretudo, vivê-lo, na vida comum.
Não é nos momentos de meditação, de oração – ou chamem isso como quiserem – que a Luz deve estar aí.

Ela deve, também, agora, iluminar toda a sua vida, tudo o que vocês vivem.
E essa não pode ser uma decisão do ego, não pode ser qualquer ação da personalidade que realiza isso, mas,

efetivamente, de algum modo, a aniquilação total da personalidade e de tudo o que compreende essa
personalidade: os apegos, antes de tudo, os hábitos, os medos.

Tudo isso deve ser varrido, não por uma ação da sua vontade, mas pelo «sim» franco, que vocês vão dizer à
Luz.

Porque, eu os lembro, é uma coisa querer a Luz, é uma coisa perceber a Luz ativando tal lâmpada ou tal
outra lâmpada, e é outra coisa tornar-se essa Luz, inteiramente, pondo fim a todas as ilusões, a tudo o que

os privava da Liberdade.

***

O Amor é Liberdade.
A Luz é Liberdade.

A Liberação não é uma palavra em vão.
A Luz vem liberá-los, se vocês a aceitarem, mas vocês não podem ser liberados e manter qualquer apego que

seja.



Vocês não podem ser privados de Liberdade e ser Livres.
Eu não falo da liberdade de movimento, da liberdade de pensamento.

Eu falo da Liberdade mais fundamental, do Amor e da Luz.
Então, é claro, quando há uma vida a levar, muitas interrogações podem apresentar-se sobre o que vocês têm
que fazer, sobre os apegos que vocês têm, mas é justamente aí (e unicamente aí) que se encontra o desafio.

Vocês querem seguir o CRISTO?
Vocês querem responder ao apelo d’Ele?

Vocês querem ascensionar ou não?
Lembrem-se de que vocês são livres das suas escolhas, mas que uma dessas escolhas é a Liberdade e que a

outra não é a Liberdade.
Onde vocês colocam a Liberdade?

Na crença de que vocês têm a escolha?
Ou na aceitação do que vocês São, inteiramente?

Um e outro vão tornar-se cada vez mais incompatíveis, cada vez mais afastados e, aliás, isso irá se afastar, do
mesmo modo que se afastam de vocês algumas coisas, tanto no Interior como na sua vida.

Não é mais tempo, de qualquer forma, de ser ambíguo, porque o nosso Apelo vai soar, porque a constituição
do Canal Mariano, o fato de ser percorrido pela Onda de Vida e de viver o Êxtase ou a Alegria volta, de algum

modo, a colocar-lhes e a fazê-los colocar a questão: eu sou a Alegria ou eu sou o medo?
Eu sou o Amor ou sou a falta de Amor?
Eu sou transparente comigo mesmo?

Eu aceito que a Luz assuma todo o lugar, na totalidade, inteiramente?
Ou será que eu resisto, para manter a minha pessoa, os meus apegos, quaisquer que sejam esses apegos?

Foi dito, há pouco tempo, que aquilo a que vocês estão apegados vocês o perdem.
E aquilo a que vocês permanecerem apegados será perdido cada vez mais.

Vocês não têm qualquer meio de evitar isso.
Vocês não têm qualquer técnica que lhes permitiria, fora do seu próprio posicionamento, suavizar ou evitar

esse momento, essa Passagem.

***

Compreendam, efetivamente, que, do nosso lado, nós temos trabalhado, desde muitos dos seus anos, nessa
preparação.

Nós sabemos, também, pertinentemente, que muitos de vocês, Irmãos e Irmãs que chegam diante dessa
porta, naquele momento, são tomados de uma angústia, de um medo terrível.

Esse medo do vazio, esse medo do neant, que está inscrito no medo da morte, no medo do outro, também,
deve ser olhado.

Não é algo sobre o qual vocês devam agir, por si mesmos, mas, efetivamente, compreender que é a Luz que
vai agir nisso, por ela mesma.

E, se ela não agir, não é porque não há Luz, é porque vocês mesmos estão colocados em oposição a ela.
Vocês devem estar lúcidos, cada vez mais, sobre os prós e os contras de todas as ações que vocês realizam
nesse mundo, quer elas lhes pareçam as mais corretas, quer elas se refiram às obrigações mais importantes

da sua vida.
Porque vocês devem redefinir e aceitar redefinir, portanto, o que é mais importante para vocês.

É a Luz?
É o Amor?

Ou é a projeção do seu amor em alguém ou para alguém, ou seja, os seus apegos?
Isso acontece agora, e a vida, devido ao fim do isolamento da Terra, leva-os a isso, cada um ao seu modo,

para coisas que podem parecer-lhes insignificantes, mas para as quais vocês irão constatar que elas não eram
tão insignificantes assim, ou para algo que lhes parece tão grande que vocês terão, talvez, a impressão de ali

não chegarem.

***

Mas lembrem-se de que o Amor e a Luz são a sua natureza.
De que o Amor e a Luz estão aí, em vocês, ao seu redor, e por toda a parte.

Cabe, portanto, a você ver se quer ser Liberado.
Cabe a você ver se quer ser a Liberdade ou o sofrimento.

Ninguém além de você pode decidir isso.



Ninguém além de você pode passar por isso.
Nós estamos aí, ao seu lado, e em vocês, e nós estaremos, cada vez mais.

Nós iremos chamá-los à noite e pela manhã.
Nós iremos manifestar a nossa Presença, de maneira direta, nas situações em que, justamente, vocês não

estão na meditação ou alinhados, mas nos momentos mais inoportunos, à primeira vista, mas que são, do que
nós percebemos de vocês, os momentos mais oportunos.

Nós não viemos pô-los à prova ou testá-los.
É a Luz, que está em vocês, que testa, de alguma forma.

Vocês são a Liberdade e a Alegria?
Vocês são o Absoluto?

Ou vocês estão nas resistências da pessoa que quer continuar a se nutrir de Luz e desviá-la em proveito da
personalidade?

Isso não é o Amor.
O Amor é tudo dar e, sobretudo, dar-se, si mesmo, inteiramente.

Isso eu lhes expliquei, há vários meses.
Enquanto vocês não se doarem, bem, a Confiança não pode estar aí.

Enquanto vocês não tiverem entregado tudo nas mãos dela, da Luz e do Amor, resta uma parte de Sombra,
uma parte da vontade, uma parte da necessidade de controlar os eventos e a vida, mas isso não é a Vida.

Isso vai lhes aparecer, de uma maneira ou de outra, e vocês vão se ver, verdadeiramente, tal como vocês são,
sem terem necessidade de projetar em quem quer que seja – ou sobre o que quer que seja – as suas próprias

faltas, os seus próprios sofrimentos.
Como dizia IRMÃO K, ainda ontem: o que acontece no exterior está, também, em vocês.

Não há nem culpado, nem responsável, nem vítima, nem algoz, nem ninguém mais senão você mesmo.
Tudo o que lhes acontece é correto.

Tudo o que lhes acontece – e tudo o que os atinge – está aí, justamente, para atingi-los e para mostrar-lhes,
claramente, onde vocês estão.

Isso não é uma escolha realizada pelo mental, mas é, efetivamente, a Vida, ela mesma, que vem lhes mostrar
isso.

***

Ser Amor e Luz é aceitar não mais ser ninguém, é aceitar desaparecer – quer esse desaparecimento seja da
consciência, quer ele seja simbólico ou real – porque não há mais qualquer importância.

Quer vocês estejam nesse corpo ou estejam sem corpo, vocês irão constatar que continuam idênticos ao que
vocês São, a partir do instante em que vocês aceitarem, real e concretamente, não mais estarem apegados.
Tudo isso se desenrola para vocês, se já não estiver presente, isso vai se desenrolar e se desenrola, nesse

momento.
Não há, tampouco, que refletir e colocar-se a questão, uma vez que a própria Vida vai propor-lhes, muito

precisamente, isso, em circunstâncias que lhes são próprias e que são, eu repito, as mais adequadas para
vocês: para Ser a Luz que vocês São.

Qualquer que seja o evento que lhes acontecer (ou qualquer que seja o evento que acontecer nesse mundo), a
finalidade é – e continua – e irá permanecer até o extremo da Luz.

Mas não uma Luz e um Amor exteriores, mas, efetivamente, a conscientização de que vocês São isso, porque
nós somos, todos nós, isso.

Se vocês tomarem tempo para observar o que se desenrola na sua vida, então, vocês irão compreender.
Se nada acontecer, por enquanto, deixem vir o que irá chegar.

Vocês não poderão mais manter a mínima dúvida, e vocês irão colocar a escolha, que não é aquela desse
corpo, nem aquela dessas emoções e desse mental, mas que é uma real transfiguração e ressurreição.

***

Façamos uma pausa, alguns instantes, na Comunhão das minhas palavras e da sua escuta, antes de retomar.

... Comunhão ...

É nessa Comunhão que se encontra a Verdade, a única.
Nossos Irmãos e nossas Irmãs, Anciões e Estrelas (que vieram, sobretudo, do Oriente, na sua vida), falaram-

lhes da Ilusão, da Maya.
Resta, agora, verificá-lo.



A Ilusão é sofrimento.
A Maya é sofrimento.

A Luz é o Amor e a Liberdade, totalmente.
Vocês vão fazer a experiência disso.

São vocês que decidem viver – ou não viver – essa experiência.
Mas vocês não podem, e poderão cada vez menos, impor a Luz em suas visões, em suas percepções, em

seus anseios, em seus desejos.
A Confiança está aí, ela não está em outros lugares.

***

Irmãs e Irmãos, a Paz, a Morada da Paz Suprema está acessível, agora, aqui, onde vocês estão.
Ela não é uma fuga, ela não está em outros lugares, quando sua consciência não estiver mais aqui.

Ela está agora.
Eu os convido a deporem as armas.

O melhor testemunho desse depor das armas é a Onda de Vida.
A primeira onda trabalhou, para aqueles de vocês que estavam mais próximos dessa Verdade, dessa

Liberdade.
Vocês são, todos vocês, convidados, agora, a vivê-la.

Para isso, é preciso abandonar tudo o que não é vocês.
A Liberdade está aí, ela é a esse preço, aquele do sacrifício.

Ela não está na fuga da vida, porque a Vida é – e será sempre, nesse mundo, como em todo mundo, na Fonte,
como no Absoluto.

Mas é, efetivamente, uma atitude nova, uma compreensão, real e nova, do que deve atuar, do que deve ser
vivido.

E lembrem-se de que vocês têm a Liberdade de escolher.
E se, a partir dos próximos dias, a Onda de Vida não nascer, significa que vocês estão resistindo.

Vocês deverão render-se a essa evidência.
Se vocês não resistirem mais, a intensidade da Onda de Vida (como, no ano passado, a intensidade da Luz
Adamantina permitiu a abertura da Porta KI-RIS-TI), hoje, libera-os, na condição de que vocês a aceitarem.

Vocês aceitam desaparecer?
Vocês aceitam Ser Amor?

Não o amor humano que vocês têm projetado em suas afeições diversas e variadas, mas o Amor da Vida e o
Amor do Amor.

As relações, todas as suas relações, são levadas a mudar.
As relações que se estabelecem entre nós e vocês, pelo Canal Mariano, são relações do Amor Vibral,

Verdadeiro, Autêntico.
Será que o conjunto das suas outras relações estão marcadas por isso, ou será que é diferente?

Vocês terão a oportunidade de fazer a diferença entre o Amor vivido pelo Canal Mariano (com o duplo, qualquer
que seja) e o amor humano.

Eles nada têm a ver um com o outro.
Eu diria, até mesmo, que tudo os opõe.

Cabe a vocês ver, e cabe a vocês viver, e cabe a vocês determinar.
O testemunho das suas resistências será, agora, a existência – ou a não existência – da Onda de Vida, a sua

percepção (ou não percepção).
E a Onda de Vida é, também, essa Confiança na Vida (e não nessa vida que vocês têm vivido nessa pessoa).
Isso será perceptível e capaz de ser conscientizado, cada vez mais, porque as próprias circunstâncias da sua

vida vão levá-los a compreender isso.
Mesmo se isso puder parecer-lhes difícil, o importante não é que seja difícil ou fácil, é estar consciente disso,

porque vocês não são, tampouco, o que é fácil ou o que é difícil: vocês São bem mais do que tudo isso.

***

Vocês aceitam ser o Amor e a Liberdade?
Ou preferem permanecer no sofrimento e no confinamento, mesmo estando Liberados?

O Manto Azul da Graça, o Supramental, a Onda de Vida são uma alquimia, é uma Tri-Unidade.
Essa nova Tri-Unidade, que se deixa viver o que vocês São, a partir do instante em que vocês se afastam do
que não são (como diria BIDI), de tudo o que é efêmero, de tudo o que faz apenas passar, mesmo se isso,



para vocês, lhes parecer fundamental, mas vocês nada são de tudo isso.
Como BIDI lhes disse: o que resta, quando vocês partem, de tudo o que vocês construíram nessa vida, nesse

efêmero?
Estritamente nada.

Então, vocês querem nada ser ou querem Ser Tudo?
Não há outra possibilidade.

A Liberdade, o Amor e a Luz, e, do outro lado, a não confiança, o medo, a dúvida, o sofrimento.
Isso vai lhes aparecer, realmente, cada vez mais facilmente.

E não haverá ninguém mais a responsabilizar do que vocês mesmos, o que quer que os faça viver um Irmão ou
uma Irmã, o que quer que a Vida os faça viver (quer seja nesse corpo, em suas relações, no que quer que

seja), há apenas vocês, e vocês mesmos, uma vez que esse mundo é uma projeção total.
Vocês vão viver isso, se não resistirem.

***

Aí está o que eu tinha que dizer a vocês nesse espaço.
Vivamos outro momento e instante de Comunhão, antes de ver se vocês têm questões (e exclusivamente em

relação a isso), de maneira geral.

Vivamos, então, essa Comunhão.

... Comunhão...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu me dou a vocês, no Amor, na Unidade, na Alegria e com toda Confiança.

E vocês, vocês têm essa Confiança?
Vocês são essa Confiança?

Não aquela que vem da sua pessoa, mas, efetivamente, do que vocês São.
Eu os amo e eu lhes digo até breve.

Se vocês tiverem questões, eu os escuto, entretanto.

***

Questão: se toda a humanidade está Liberada, isso significa que essa Liberdade será obtida na
suavidade?

Ela será obtida na suavidade para aqueles que não resistirem.
Aqueles que resistirem, irão sofrer.

Mas esse próprio sofrimento é uma ilusão, mas não para eles.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu rendo Graças pela sua presença, pela nossa Comunhão.
Até breve.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, recebam Graças e Bênçãos.

Eu me apresento, a vocês, enquanto aquela que trabalhou, de maneira mais próxima, no Manto Azul da Graça.
Eu me instalo com vocês, aqui, para tentar comunicar-lhes, pelas palavras e pela minha Presença, o que ocorre

(ou irá ocorrer) no Manto da Graça.
O Manto da Graça vem após a Liberação da Terra, a Fusão dos Éteres, e o nascimento da Onda da Vida,

assim como o trabalho que as minhas Irmãs Estrelas, e vocês mesmos, realizaram durante essas semanas que
passaram.

A ação do Manto Azul da Graça, desde já, permite, para muitos de vocês, viver a realidade do Canal Mariano.
O Manto Azul da Graça, como MARIA lhes disse, assenta-se sobre os seus ombros.

Além da sua percepção, é importante, sobretudo, viver os efeitos.
O que foi colocado, sobre vocês, nada mais é do que o Amor que vocês São, nada mais é do que a Verdade

que vocês São.
Do contato e do encontro entre este corpo que vocês habitam e esta Verdade que vocês São, ocorre a

sensação de alguma coisa que, realmente, os envolve, toma-os e os restitui a vocês mesmos.
Neste Amor e neste Êxtase, onde nada mais pode existir, onde nada mais pode alterar, até mesmo, este

Encontro.

***

Nós lhes falamos sobre várias coisas a viver, desde os Duplos, passando pelas Comunhões, pelas Fusões e
pela Dissolução.

O Manto da Graça criou, de algum modo, no local onde vocês estão, sobre este mundo, em vocês, e sobre a
Terra, as condições as mais perfeitas para viver a sua Ressurreição.

O Manto da Graça é o atributo de MARIA, ele é o atributo, nas representações, daquele que foi chamado de
BUDA.

Ele recobre, enfim, vários Anjos e Arcanjos e ele vem, hoje, recobrir vocês.
Alguns de vocês já vivem a Presença deste Manto ou desta capa que os recobre desde os ombros, e isso é,
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efetivamente, um Véu de Luz.
Mas não um Véu que mascara, mas, sim, um Véu que revela.

Porque é sobre este Véu, sobre este Manto, que se efetua a Ressurreição, levando-os, como isso foi
explicado pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, à sua transubstanciação, permitindo-lhes passar de um estado

a outro.
Este Manto dá-lhes a viver a Graça, dá-lhes a viver a felicidade indizível, o indizível Amor de vocês, do mundo e

do conjunto das consciências.
Ele poderia ser denominado, se bem que isso não seja perfeitamente correto, o Manto da Compaixão, o Manto

que propicia revelar a Graça que nós somos.
Este Manto Azul se assenta, portanto, sobre os seus ombros e vem como acariciá-los, como deslizando sobre

a sua cabeça, sobre o Canal Mariano, fazendo como uma carícia, que é, de fato, uma ardência de Amor.

***

É quando vocês estão envolvidos por este Manto Azul que não existe mais qualquer resistência, qualquer medo
e que o Amor se restitui, na sua totalidade, a vocês.

O Manto Azul da Graça criou-lhes (em meio a este Mundo, por aqueles de vocês que o vivem e que irão vivê-lo)
a capacidade para não mais ser alterado por qualquer confinamento, afastando-os de todas as reações

humanas, para fazê-los viver a Humanidade a mais pura, no Coração e no Amor.
O Manto Azul da Graça, quando ele se instala, vem reforçar, se isso for possível, a Morada da Paz Suprema, a
Onda da Vida, o conjunto das manifestações Vibratórias e o Absoluto, ao mesmo tempo, do que vocês São.
O Manto Azul da Graça reveste-os da imortalidade da Ressurreição e os coloca em um indizível Amor, que

nenhum constrangimento ou limite humano pode deformar.
O Manto Azul da Graça é uma carícia.

O Manto Azul da Graça é um Fogo devorador: ele vem, de algum modo, revesti-los do que vocês São, em Luz
e em Eternidade.

Ele vem também aumentar a possibilidade de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, já que o Manto Azul da
Graça é um dos elementos da Dissolução dos Éteres falsificados, devolvendo-os ao seu Éter original, aquele

do Amor, da Unidade, da Ressurreição e da Felicidade Eterna.

***

O Manto Azul da Graça dá-lhes a viver, de maneira mais evidente, toda a Criação, aqui mesmo sobre esta Terra
onde vocês estão.

É muito mais do que uma simples proteção, é muito mais do que uma simples compaixão: é, eu diria, o Amor
no estado o mais autêntico e o mais bruto.

O Manto da Graça é, enfim, uma zona de Encontro entre a consciência limitada (que vocês ainda são) e o
Absoluto.

É uma zona onde interferem e interagem, ou que sofrem alquimia, dois mundos que, a priori, são totalmente
opostos e totalmente separados.

Um englobando o outro, aliás, a Unidade e depois o Absoluto, o outro não o conhecendo e não o
reconhecendo.

A sua consciência, deslocando-se no Manto Azul da Graça, realiza a Comunhão Mística, o Casamento Místico
final, aquele que nem mesmo sabe mais o que é um Duplo, aquele que nem mesmo sabe mais o que

acontece, exceto o Amor, onde todo sentido de quem vocês eram antes, desaparece.
Somente permanece a Eternidade.

Somente permanece o Amor.
Ser revestido pelo Manto Azul da Graça tem uma ação, final e determinante, além daLemniscata Sagrada,

sobre a Merkabah Interdimensional pessoal e realiza, portanto, o mecanismo da Ascensão, dando-lhes a viver,
em consciência, neste corpo e além deste corpo e desta consciência, um Amor que nenhuma palavra pode

descrever, uma Fusão com a Luz, que nenhuma palavra pode se aproximar.
Este estado de Unidade, que eu descrevi a vocês, desde alguns anos, está, agora, junto de vocês.

Isso não é um sonho, isso não é algo ao qual vocês irão aspirar, mas é bem algo que está aí e que vai aspirá-
los para a Verdade.

***

Quando o Manto Azul da Graça estiver aí, paralelamente à Onda da Vida, ao Supramental e ao conjunto das
manifestações que vocês talvez vivenciaram, então, para vocês, a certeza que vocês tinham torna-se muito
mais do que uma certeza: esta forma de potência de que lhes falava o Melquizedeque da Terra, o Mestre

PHILIPPE DE LYON, a plena potência de CRISTO e a Humildade total de CRISTO.



O Manto Azul da Graça é, portanto, esta potência infinita do Amor, concretizada e realizada, para vocês e em
vocês, por vocês mesmos.

A Onda da Vida, o Canal Mariano, eram já elementos que lhes davam a certeza do que vocês São.
O Manto da Graça não é mais a certeza, mas a vivência, real, total, completa, do Amor.

É o momento em que vocês se fundem com CRISTO, com algum Duplo, e em que até mesmo o sentido de
um Duplo desaparece, como eu o dizia.

É o momento da completitude a mais perfeita que possa existir, fazendo-os viver o Tudo, o Nada, ao mesmo
tempo, no mesmo espaço, além deste tempo, deste espaço, restituindo-os ao que vocês São.

***

O Manto Azul da Graça é também (como isso foi representado por alguns artistas, nas épocas chamadas de
Idade Média e de Renascimento) como o Manto de MARIA, aonde vem se aconchegar as almas, os corpos,

durante o Julgamento Final.
Naturalmente, essas palavras devem ser ponderadas: o Julgamento Final é apenas a Revelação de vocês

mesmos e, conforme a sua capacidade para serem vocês mesmos, nada pode alterar o que quer que seja,
nem quem quer que seja.

Como dizia o Bem Amado JOÃO (ndr: SÃO JOÃO do Apocalipse ou SRI AUROBINDO, mais tarde), o que
desaparece é o Efêmero, o ilusório, o que não tem mais substância.

O Manto da Graça, devolvendo-os à sua Eternidade, participa, ele mesmo, da Liberação da Terra e, portanto,
da sua ação enquanto Libertador, que consiste simplesmente em Ser este Amor.

Quer vocês chamem isso no Alinhamento, na oração, na meditação (nos momentos em que a calma se faz, nos
momentos em que vocês estão à escuta do que acontece), então o Manto Azul é percebido e se instala

automaticamente no Manto Azul da Graça e no efeito deste Manto: Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema.

***

Além do que se apresenta no Canal Mariano, há realmente esta Dissolução, percebida, de vocês como
daquele que vem Desposar vocês.

Não existe mais, no Manto Azul da Graça, qualquer pessoa, qualquer mundo, qualquer indivíduo, qualquer
Dimensão.

Resta apenas este Absoluto, este indizível Amor que se basta a ele mesmo e que preenche tudo.
Vocês irão constatar que, quanto mais aqueles de nós nos aproximarmos de vocês, e chamarmos por vocês,

tornando-nos mais perceptíveis, mais esta Dissolução será facilitada.
Eu descrevi para vocês, desde algum tempo, o meu Encontro Místico com o CRISTO e a Unidade que se

seguiu.
O Manto Azul vem, por sua vez, fazer a alquimia desses Encontros com algum Duplo, para fazê-los fundir,

literalmente, em algo que nada pode ser dito, exceto a tradução de um Amor indizível e ardente.
Assim como as Coroas Radiantes, na sua época, assim como a Onda da Vida, mais recentemente, o Manto da

Graça é a Testemunha do que vocês São.
Ele é a totalidade dos mundos.

Ele é a totalidade do Incriado e do Criado.
Ele é a totalidade, inteira e crua, da Verdade.

É o momento em que vocês ficam nus.
É o momento em que CRISTO, assim como MARIA e MIGUEL, vem, pela nova Eucaristia, na nova Aliança,

celebrar o que vocês São.

***

Nós os desejamos, a cada dia, cada vez mais instalados nisso, porque não há mais bela coisa do que isso.
O encontro com MARIA, com o CRISTO, com um Arcanjo, com uma de nós (ndr: as Estrelas), ou com um de

nós (ndr: os Anciãos), instala isso.
É uma marca a ferro quente, do Amor, e pelo Amor, para o Amor.

O Manto da Graça se instala nesta agudeza e nesta Verdade Absoluta do Amor.
O Manto Azul da Graça é, portanto, uma Graça.

Como na Onda da Vida, não há, propriamente falando, meio de fazê-lo desaparecer.
Ele aparece sozinho quando surge o momento.

Ele chegou à Terra, como vocês sabem, já que a Fusão dos Éteres era, de algum modo, o Manto Azul da
Graça da Terra.



Hoje, ele vem para vocês, porque o que vocês São, o que vocês eram, ou o que vocês creem ser, deve viver
isso.

E este Manto da Graça é então, também, uma interface mais próxima da separação entre este mundo onde
vocês estão e o resto dos mundos.

***

Muitas vezes, o Manto da Graça se acompanha da Morada da Paz Suprema, provada e vivenciada, do
desaparecimento de toda imagem, de toda projeção da Consciência, de toda construção.

A Onda da Vida, naqueles momentos, parece perfurar as suas mãos e os seus pés, o coração parece parar ou
disparar, um estremecimento a nada comparável se apresenta e, sobretudo, não há qualquer possibilidade de

manifestar alguma atividade mental ou corporal.
O Manto da Graça instala vocês, realmente, na Eternidade, na Unidade, e no Absoluto.

Assim como para a Onda da Vida, nada mais há para fazer senão Estar totalmente presente a vocês mesmos,
nesta carne, encarnando o que vocês São, sem tirar qualquer proveito de alguém ou de quem quer que seja, na
Transparência e na Infância as mais totais, que se tornam, quando o Manto da Graça está aí, de tal evidência e
de tal estabilidade, que nunca mais vocês poderiam nem estariam duvidando ou evocando uma possibilidade

de outra coisa senão do que o que é para viver.

***

Então, sim, o Manto Azul da Graça, alguns de vocês o percebem mais ou menos intensamente.
Amanhã, durante a intervenção de MARIA e do Manto Azul da Graça, em sua última sessão, alguns de vocês

serão recobertos com ele.
Lembrem-se de que o que será vivenciado, naquele momento, se isso já não foi vivenciado, irá propiciar-lhes
viver algo que lhes é totalmente desconhecido, que está muito além do amor humano, muito além de qualquer

amor, muito além, até mesmo, do que vocês puderam imaginar, projetar ou sonhar, para este mundo e para
vocês.

***

Quando o Manto Azul da Graça estiver aí, mais nada referente a este corpo pode afetá-los.
Mais nada referente às questões a resolver, da sua vida, pode afetá-los.

O que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam, o que quer que vocês experimentem, o Manto Azul
da Graça instala vocês na perenidade da sua própria Presença.

A sua Consciência não poderá mais, então, estar totalmente presente em uma atividade, qualquer que seja,
porque a própria memória será, a cada minuto, atualizada.

O Manto Azul estará aí, o tempo todo, e a sua Consciência ali estará, o tempo todo, dando-lhes a
viver Shantinilaya, dando-lhes a viver a Eternidade, neste efêmero.

***

A partir do momento em que um número suficiente de Irmãos e de Irmãs for recoberto com o Manto Azul,
então o encadeamento do que foi enunciado irá se realizar totalmente.

Vocês não poderão, portanto, mais ser afetados pelo menor medo, pela menor dúvida, pela menor questão,
pela própria vivência do que recobre os seus ombros e que os envolve.

O Manto da Graça põe fim à solidão, à dúvida.
Ele põe fim, assim como a Onda da Vida e o Canal Mariano, através da efusão, às ilusões.

Aí também, abandonem-se à ação do Manto da Graça, porque ele irá trazer-lhes tudo o que é necessário, além
do Êxtase da Onda da Vida para, de alguma forma, terminar com as últimas feridas, com as últimas resistências

deste mundo.

***

Deste modo, pelo Canal Mariano e pelo Manto da Graça, tudo está consumado, no nível individual e coletivo.
Quanto mais o Manto da Graça for percebido, mais será fácil para vocês permanecer em Shantinilaya,

permanecer no Samadhi, o que quer que as obrigações deste mundo digam a vocês para fazer, porque todo
Fazer irá se realizar no Ser que, enfim, retornou à sua origem, à sua Casa.



***

Aqueles de vocês que têm tendência a ver muitas coisas, verão que até mesmo o que é visto vai cessar.
Não haverá mais senão a Luz que, ela própria, não é vista, mas que preenche todo o espaço da Consciência e

que desencadeia Shantinilaya.
A sua Consciência passará, cada vez mais facilmente (como para a Onda da Vida), no Manto Azul da Graça.

Não haverá mais barreira, não haverá mais separação, não haverá mais ilusão.
O Amor será o que vocês São, o seu destino eterno.

Assim, nós os esperamos cada vez mais numerosos amanhã (dia 19 de julho), no Alinhamento com MARIA, às
17 horas (hora francesa), no Alinhamento às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários
a praticar / Comunhão Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (*), e no Manto da Graça às
22 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos ou acompanhamentos / Acolher o Manto Azul da Graça")

(*).
Dessa maneira, juntos, nós iremos estabelecer, de maneira mais potente, o Manto Azul da Graça, em vocês,

mas também para o conjunto da Terra, dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão, por enquanto, ainda,
desviados da Luz.

O efeito sobre o que vocês são será cada vez mais tangível e palpável, muito além, simplesmente, se eu puder
dizê-lo, da Onda da Vida, mas lhes dando a viver a Eternidade, real e concretamente.

***

Quando o Manto da Graça estiver aí, o desenrolar da vida, aqui como em outros lugares, será apenas evidência
e facilidade.

Mais nada deste mundo poderá violar ou penetrar esse Manto Azul da Graça, dando-lhes esta certeza de que a
própria natureza do que vocês São é Amor, e somente isso.

Eis o que eu tinha para transmitir a vocês, enquanto representante do Manto Azul da Graça.
Ser envolvida por ele, é indescritível.

É o momento em que todas as lembranças se dissolvem, porque nenhum passado pode interferir ou imiscuir-
se no que vocês vivem e nenhum futuro concerne a vocês.

Se houver, em alguns de vocês, perguntas sobre esse Manto da Graça e se eu puder ali responder, eu o faço
com Amor.

Assim se desenrola o que deve ser.
Assim é a Verdade.

Assim é o Amor.

Pela minha Presença e pela sua Presença, neste espaço da Graça do nosso encontro e da nossa Comunhão,
eu lhes proponho viver isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãs e Irmãos no Amor, assim, neste estado, neste Amor, se houver, em vocês, alguma pergunta, eu os
escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Que a Graça preencha vocês.
Que CRISTO toque o Amor que vocês São.

Eu os amo, até logo.

************
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -
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~ O ÊXTASE EM AÇÃO ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs, dignem-se de receber todo o meu Amor.

Eu venho a vocês como retransmissora do Manto Azul da Graça e eu vou tentar exprimir, pelas minhas palavras
e pela minha Presença, ao mesmo tempo, em vocês e ao lado de vocês, o que significa esta simples

expressão: o Êxtase em ação.
Eu vou tentar fazê-los apreender, pelas palavras e pela consciência, em que o Êxtase, por si só, é certamente a

ação mais importante no mundo.
Como foi dito (e talvez vocês se lembrem), há atualmente, encarnadas sobre esta Terra, três Estrelas.

Houve, em todos os tempos, algumas Estrelas encarnadas, alguns Anciãos, e mesmo quando as nossas
presenças não eram conhecidas no mundo, a nossa ação, pela nossa presença e pelo nosso Êxtase, manteve,
em algum lugar, a conexão com a FONTE e com a Luz, não somente para nós, mas, é claro, para o conjunto da

humanidade.
Há muito tempo, durante a criação da Atlântida, foi preciso manter esta conexão.

Então, é claro, o Irmão ou a Irmã que observa um Êxtase do exterior, se pudermos dizê-lo, com o olhar da
razão, com a consciência da personalidade, vai ver ali, na maioria das vezes (e principalmente se não houver
percepção da Vibração da energia e da consciência), apenas uma perda de tempo, apenas uma pessoa que

está em outro lugar e não encarnada.
E, no entanto, se vocês pudessem ver o que acontece nos planos invisíveis, nos Éteres mais elevados da

Terra, vocês iriam constatar, por si mesmos, que essa própria ação do Êxtase vai, literalmente, banhar o Éter
invisível na Luz.

***

O Êxtase jamais é vivido para si mesmo.
Ele sempre tem uma implicação importante que é a de manter, então, a conexão com a Luz e de permitir a

essa Luz estar presente no Éter da Terra, mesmo ela sendo invisível para a personalidade, invisível ao olhar.
Naturalmente, a consciência habitual e ordinária da encarnação não pode apreender a ação do Êxtase, e a

personalidade sempre terá tendência a ali ver uma fuga da realidade, uma perda de tempo ou, quando muito,
um processo que não permite viver a sua vida.

Isso é, obviamente, muito diferente para aquele cuja consciência não está instalada na personalidade, mas, ou
presente em meio ao Si, ou Absoluta, pois, naquele momento, a percepção da energia se torna clara.
Há, além disso, e principalmente junto aos Irmãos orientais, possibilidades de cerimônia visando fazer

Comungar este Êxtase com o conjunto dos Irmãos e Irmãs que ali assistem, mas, além da assistência, a ação

GEMMA GALGANI - 19 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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do Êxtase é muito mais importante.
Ela está situada diretamente no Éter da Terra e reforça a consciência de KI-RIS-TI.

O Êxtase reforça esta junção, esta conexão com a Luz e mantém esta ligação.
Dessa maneira, então, no que talvez vocês realizaram como papel de Ancorador, de Semeador da Luz, e agora

de Libertador da Terra, a sua ação mais fundamental é aquela que acontece nos planos invisíveis.

***

Então, é claro, o Êxtase propicia, como foi dito, a Alegria, o estado de Graça, Shantinilaya, os Samadhi.
O Êxtase mais puro é aquele que não é acompanhado de qualquer percepção de outra coisa senão do próprio

Êxtase.
O Êxtase onde não há nem visão, nem percepção, onde não há nada mais senão o Amor mais puro,

independentemente de qualquer visão, de qualquer memória e de qualquer identidade.
É este Êxtase (em meio à Infinita Presença ou no Absoluto) que tem a maior ação e a mais importante no Éter

da Terra.
Naturalmente, existem efeitos Interiores, mas, se este Êxtase exercesse simplesmente este efeito Interior,

haveria, de algum modo, efetivamente, nesse caso, uma visão e um estado pessoal não tendo qualquer
interesse pelo resto da humanidade.

O interesse, se eu puder dizer, do Êxtase, não é tanto o de vivê-lo, é claro, si mesmo, mas, bem mais, o de
criar esta Luz no Éter da Terra.

Os efeitos perceptíveis, para aquele que o vive, são, logicamente, importantes, mas eles são ainda muito mais
importantes para a Terra.

Toda a humanidade é beneficiada, mesmo não tendo consciência disso, mesmo não percebendo, mesmo ela
recusando, pois no Éter da Terra, mesmo Liberado das forças confinantes do astral, é importante compreender

que o Éter da Terra que foi alterado ainda não contém toda a Luz que deveria ali existir, como nos universos
Unificados. 

***

Quer sejam as Estrelas, os Anciãos ou místicos, o estado de Êxtase não é, propriamente falando, uma
meditação ou uma vontade, mas sim, justamente, o próprio desaparecimento da intenção de meditar, o

desaparecimento da própria pessoa.
E esse desaparecimento é, justamente, o que vai permitir servir ao conjunto da humanidade, de maneira bem

mais importante do que qualquer outra ação.
Então, é claro, enquanto o mental ainda estiver presente e não tiver sido, de algum modo, submetido (ao

Supramental, à Luz, a CRISTO), isso pode representar, mesmo para aqueles que vivem isso, uma sensação
de inutilidade.

E o que é próprio do Êxtase, também, é que ele cria, de alguma forma, um tipo de vício em si mesmo.
Este vício, como talvez vocês estejam constatando, convida-os a repetir o estado de Êxtase.

Então, nas primeiras vezes, o Êxtase (especialmente quando isso se torna cada vez mais importante, invasivo,
percuciente, até mesmo) pode se refletir, quando ele desaparece, por um sentimento de falta.

Viver Shantinilaya, e durante as passagens de retorno à personalidade, pode deixar, nas primeiras vezes, um
sentimento de falta e, por vezes, até mesmo de tristeza.

Vocês não têm que se preocupar com isso.

***

A intensificação dos seus momentos de ausência, a intensificação do que acontece no seu corpo e na sua
consciência, pode deixá-los, por vezes, quando isso se atenua e desaparece, uma sensação de vazio e de

falta, expressando-se então pela dúvida, pela ativação da razão.
Isso faz parte, eu diria, de um processo normal.

E essas oscilações de humor, essas oscilações da própria consciência, essas passagens que se efetuam
entre a personalidade e o Si (e, se isso for vivenciado, entre o Si e o Absoluto), permitem-lhes, justamente

(além do humor do momento, quando ele desaparece), darem-se conta, por vocês mesmos, do sentimento de
completitude total que se manifesta durante o Êxtase.

Mas o mais importante não está aí.
Pois o trabalho mais importante do serviço é certamente o que acontece, justamente, no nível do Éter da Terra

e não somente para vocês.
A ação do Êxtase é antes de tudo, então, intensificar a própria Vibração, a quantidade de Partículas

Adamantinas e a possibilidade de abrir, eu diria, alguns canais interdimensionais que possam ser utilizados pelo
conjunto dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs.

Existe então um efeito cumulativo e, como vocês notaram e como nós lhes dissemos, uns e outros, o que
vocês realizaram permitiu reduzir os tempos da Tribulação.



Isso foi uma grande bênção.
E como MARIA lhes disse há poucos dias (ndr: sua intervenção de 15 de agosto (1)), quanto mais este período
durar, mais vocês devem se alegrar, pois isso dá oportunidade de preencher o Éter da Terra cada vez mais de

Luz, de responder à Onda da Vida pelo seu próprio estado, e isso é o mais importante.
É isso que permite a um número sempre maior de Irmãos e de Irmãs conectar com o Supramental, conectar no

nível do Coração.

***

A ação do Êxtase não é uma passividade, não é uma retirada do mundo, não é uma fuga da realidade, mas,
sim, o estabelecimento de uma nova realidade.

O melhor serviço é nesse nível.
Então, é claro, vocês mesmos, quando vocês saem disso (se vocês o viverem), além da nostalgia do Êxtase

que estava aí alguns minutos antes, pode manifestar-se um mau humor ou ainda uma atividade mental que tenta
lhes dizer: “por que se preocupar?”.

E se justificando então pelo fato de que vocês têm atividades, tarefas a realizar, obrigações a cumprir.
Mas, quanto mais vocês crescerem no Êxtase, mais vocês poderão cumprir o que vocês têm que realizar, no

mesmo estado.
E alguns de vocês, ou já agora, ou logo mais, vocês irão se dar conta de que este Êxtase não cessa saindo
dele, de algum modo, e que os efeitos, os benefícios (para vocês e para todos os seus Irmãos e as suas

Irmãs, onde eles estiverem) vão se reforçar.
Vocês irão observar que, neste estado, vocês são capazes de fazer e de realizar as suas atividades com

grande desprendimento, sem ali se esforçar, sem ali pensar de forma negativa ou contrariada.
O aprendizado do Êxtase, a sua própria repetição, é certamente, para vocês como para a Terra e os seus

habitantes, a ação mais potente que pode existir, mesmo ela sendo invisível no exterior.
E é, aliás, o seu trabalho de Ancorador e de Semeador da Luz que, de alguma forma, amenizou as

dificuldades, que, de alguma forma, fez com que as coisas, por enquanto, aconteçam de forma mais suave do
que o que os profetas tinham anunciado.

***

O Êxtase em ação é a vontade da Luz, isso não é mais a sua vontade pessoal.
E esta vontade da Luz é Inteligência, pois ela sabe pertinentemente o que ela realiza, como se, em algum lugar,

a própria Luz fosse consciência: consciência atuante, consciência ativa.
E, aliás, aqueles de vocês que alcançam esses estados e que os vivenciam, dão-se conta de que além, por

vezes, das oscilações de humor, os mecanismos gerais da sua vida estão diferentes.
Isso contribui para estabelecê-los no desapego, isso lhes permite ver mais claramente os prós e os contras

deste mundo, como de todos os seres humanos com os quais vocês estão em contato.
E seja qual for este contato, agradável ou desagradável, esta Clareza, esta Transparência, é como se vocês
olhassem de outra forma, e é como vocês percebessem de outra forma o que está acontecendo, em vocês,

como o que acontece ao redor de vocês, assim como no planeta.

***

Viver o Êxtase não é nem uma fuga, nem uma meditação.
Viver as Comunhões conosco permite elevar o que vocês são e elevar a própria Terra.

É nesse sentido que os Anciãos lhes disseram para ficarem Tranquilos.
É nesse sentido que nós os convidamos, nós também, as Estrelas, para contemplarem os efeitos do Manto

Azul da Graça, dos seus estados de Êxtase, na sua vida.
Pois, lembrem-se: a Inteligência da Luz sempre será o que irá se manifestar, sem resistência, como uma

evidência.
Esta evidência transforma a sua vida e irá transformá-la cada vez mais.

E mesmo se vocês não estiverem conscientes disso, pelo fato do seu estabelecimento nesta Infinita Presença
(onde, por vezes, vocês têm a impressão de dormir, de adormecer, de não estar mais aí), vocês estão

totalmente aí.
E é justamente a sua Presença, inteira e total, aqui, mesmo no que vocês poderiam chamar de estase ou de

adormecimento, que tem os efeitos mais importantes na sua vida e no Éter da Terra.

***

Então, a ação do Êxtase é, antes de tudo, favorecer, no nível dos Irmãos e das Irmãs, o estabelecimento da
Comunhão e de eventuais Fusões.

Essas Comunhões e essas Fusões, além de lhes demonstrar que nós estamos mais próximos de vocês e que



nós nos aproximamos cada dia um pouco mais, tem por objetivo realizar o Céu na Terra e pôr fim à ilusão.
Assim que vocês concordarem em não expor o seu mental, a personalidade ou o que sobrou, a ação da Luz irá

ocorrer de forma cada vez mais premente, os contatos no Canal Mariano serão, eles também, cada vez mais
presentes e potentes.

O Êxtase é, portanto, a ação mais exata e mais pura da Luz para a humanidade.
Se vocês aceitarem o que eu estou dizendo, não para tornar uma crença, mas simplesmente para viver talvez

mais facilmente o que vocês têm que viver, em relação ao Êxtase, deixar-se-á ver claramente os efeitos na sua
vida.

Pois o Êxtase vai se refletir, além de si mesmo, no desenrolar da vida cotidiana, nas suas tarefas mais simples
com nas mais complexas.

O Êxtase vai levar a esta Plenitude e a esta Alegria tão particular que irá se instalar cada vez mais
profundamente e de maneira cada vez mais constante.

O Êxtase não tem necessidade de mostrar ou de demonstrar, pois ele é a demonstração da Luz.
Eu diria ainda que não pode ali haver realmente Luz sem Samadhi, sem Paz, sem Êxtase, de maneira muito

mais importante do que apenas nos momentos em que vocês o decidirem.
E, aliás, os testemunhos que nós lhes demos, algumas das minhas Irmãs e eu mesma, explicaram que, de
algum modo, assim que o Êxtase é estabilizado, torna-se ainda mais fácil de ter as informações, não sobre

este mundo, mas sobre a Verdade da Luz.
Assim procedia a minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN, por exemplo.

Então, é claro, para a personalidade, isso não pode ser e isso não pode existir.
Aquele que tem um olhar exterior não pode suspeitar por um segundo do que acontece nos planos sutis da

Terra.
E, no entanto, esta ação, como eu disse, é a mais importante que vocês podem manifestar.

***

O Êxtase, aliás, apenas pode durar, prolongar-se, como vocês certamente constataram, quando o mental não
intervém, ou quando vocês não tentam buscar a explicação do que é vivenciado.

E o Êxtase, quando não existe qualquer visão, qualquer percepção, exceto esta consciência que
vive Shantinilaya, é certamente a coisa mais importante para a Terra, para vocês, para todos os Irmãos e as

Irmãs da Terra.
Viver o Êxtase deixa-se também viver, fora de si mesmo, um sentido mais específico do que é da ordem da

Luz ou não.
Não para ali fazer um julgamento qualquer, mas justamente porque, tendo vivenciado o Êxtase, vocês sabem
pertinentemente que o Êxtase acontece no silêncio, nos espaços onde não há palavras, onde não há vontade,

onde não há interação com os Irmãos e as Irmãs que, eles, ali não estariam.

***

O Êxtase é então uma obra, uma obra crucial, sobre a Terra, porque ele também põe fim a tudo o que é
efêmero da natureza humana, sem, no entanto, que isso seja uma fuga.

O Êxtase muda os polos de interesse, ele muda a sua visão, ele expande o seu olhar, ele transforma o seu
corpo, ele transforma a sua relação com a Luz, e isso é perceptível, mesmo para vocês.

O Êxtase não é então o processo passivo que podemos imaginar, ou então é a passividade total da
personalidade e a ativação de tudo o que é luminoso, eterno, não submetido ao tempo e ao espaço.

É realmente isso que é importante.
Não é ter visões, relembrar o passado, seja ele qual for, não é tanto observar a Luz que se manifesta, por

vezes, por trás dos olhos.
Isso não depende de outro ser humano senão de vocês mesmos.

O Êxtase leva a se aproximar da sua própria Ascensão, cuja testemunha é o mecanismo de estase onde o seu
corpo parece realmente desaparecer, onde os pensamentos não têm mais necessidade de estar aí para dar a

sensação de existir, pois o Êxtase os faz viver bem além da existência, enquanto estando aqui, sobre este
mundo.

***

O Êxtase jamais deve ser considerado como uma fuga da vida, como um conhecimento exterior.
O Amor é Êxtase, assim como a Luz.

Algo que jamais irá conhecer a personalidade.
Então, é claro, para aqueles que não vivem isso e que não têm acompanhado, de uma maneira ou de outra, o

que nós comunicamos (ou, além do que nós comunicamos, as suas próprias Núpcias Celestes), isso será, para
esses Irmãos e essas Irmãs, uma grande dificuldade, sem o Êxtase: é acreditar que conhecendo a Luz do
exterior, que conhecendo as leis deste mundo, cria-se um conceito de caminho, um conceito de evolução.



E este conceito de caminho e de evolução vai, infelizmente, aumentar a distância entre a consciência ordinária
e o próprio Êxtase.

Existe ainda a possibilidade de manter a Luz vivenciada, secretamente, como uma forma de apropriação, que,
é claro, jamais será o Êxtase, pois o Êxtase, como vocês sabem, corresponde à Transparência.

E esta Transparência pode ser conservada, seja qual for a sua atividade.
Então, é claro, isso não ocorre de um dia para o outro, na maioria das vezes, mas por uma forma de

aprendizado onde, gradualmente e à medida do Êxtase, vocês realmente tomam consciência do que está
atuando.

***

A resposta, é claro, vai depender de onde vocês estiverem.
Mas lembrem-se de que o Êxtase vai deixar-se viver plenamente a sua encarnação, não mais enquanto um ser

separado e cortado da Luz, mas, efetiva e concretamente, conectado.
E todo o desenrolar da vida vai mudar de maneira muito mais importante do que o que deixou-se viver de

maneira individual.
Os efeitos do Êxtase irão se tornar, de algum modo, cada vez mais palpáveis, sobre a Terra como em vocês, e

como ao redor de vocês.
Então, é claro, a personalidade vai acreditar que o Êxtase irá impedir de cumprir, como eu disse, com as suas

obrigações, sejam elas quais forem, mas isso é falso.
O arrebatamento no Êxtase não os tira deste mundo, não por enquanto, até o momento do Apelo coletivo de

MARIA.
O seu trabalho é capital, não o trabalho que os alimenta, mas o trabalho do Êxtase que alimenta os seus Irmãos

e as suas Irmãs.
Sem qualquer vontade pessoal e sem ter necessidade ou vontade de agir.

***

Instalar-se no Êxtase e na Transparência aumenta a Luz ao redor de vocês.
A sua aura se transforma totalmente.

As três Lareiras emitem permanentemente, deixando-se experimentar a Paz e a Alegria, na tarefa mais ingrata
que vocês tiverem que realizar.

E se houver, nas suas vidas, elementos que ainda pareçam difíceis de assumir (quer seja de maneira afetiva ou
familiar, ou ainda profissional, ou em qualquer outra área), vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o

Êxtase vai facilitar, ainda mais, a sua vida.
Naturalmente, há momentos em que a Luz lhes pede para sair do mundo, quer seja durante o sono ou pela

própria Estase, vivenciada e percebida como tal.
Esses momentos, efetivamente, eu não escondo de vocês, vão se multiplicar.

Mas é nesses momentos, se eu puder dizer, que vocês se preenchem de Luz, não para abrigá-la em vocês,
mas para retransmiti-la, sem qualquer vontade, e para banhar a Terra, os seus parentes e todos os Irmãos e

Irmãs da Terra, nesta Luz.
O Êxtase é então, tudo, exceto a retirada do mundo.

O Êxtase é tudo, exceto a negação do mundo, mas é realmente a espiritualização do mundo, da matéria.
Aí está a Ascensão, ela não está em nenhum outro lugar.

Nenhum conhecimento intelectual lhes será de qualquer ajuda para a Ascensão.
O que vocês podem praticar (como prece, como meditação, como técnica) apenas visa, em última análise,

fazê-los aproximar-se e viver o que eu acabo de dizer.
Esquecer-se si mesmo no Êxtase é encontrar o Amor, no seu sentido não localizado, é encontrar a Paz e

irradiar esta Paz, sem qualquer vontade pessoal.
 Simplesmente neste deleite peculiar do Êxtase onde o que se manifesta, além de qualquer percepção, é a

Graça em meio à Consciência.
Isso vai se tornar cada vez mais perceptível, cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês

aceitarem, a partir do momento em que vocês acolherem a Onda do Êxtase.
Ela pode aparecer (e irá aparecer cada vez mais facilmente) tanto sob a ação da Onda da Vida, como do Canal

Mariano e do Manto Azul da Graça, como pelo Fogo do Coração.
Lembrem-se, nos momentos em que isso parecer incidir em vocês, de que há um Apelo da Luz e que este

Apelo da Luz vai se tornar cada vez mais premente.
Mas a negação desta Luz, aí também, vai se tornar cada vez mais importante, pois existem muitos Irmãos e
Irmãs condicionados e formatados pelo seu processo espiritual que colocam, de imediato, por este próprio

processo, uma distância entre eles e o Êxtase.

***



O Êxtase não depende de qualquer conhecimento, de qualquer estudo: ele resulta do Abandono à Luz e do
Abandono do Si.

Pois sendo a nossa Essência comum, a nossa Unidade comum e o nosso Absoluto comum, a Luz não pode
mais existir, gradualmente ou brutalmente, no sentido de competição para aquele que vive o Êxtase, no sentido

de uma hierarquia, ou de realizar uma organização.
A Luz os faz descobrir, pelo Êxtase, a espontaneidade e uma leveza que não é uma fuga, mas uma leveza de
vida onde não há mais lugar para o acaso, onde não há mais lugar para o sofrimento ou para as resistências.

A Alegria vai então se tornar cada vez mais acessível para vocês, e a Paz cada vez mais evidente.
É esta intensificação da Luz, durante este tempo, que literalmente, como uma mudança de polaridade que

efetivamente irá ocorrer no nível da Terra, os faz também, a vocês também, mudar de polaridade.
Ou seja, mesmo se as atividades continuarem como antes, vocês não as veem mais e vocês não as realizam

mais do mesmo modo.

***

Como a minha Irmã MA lhes disse (ndr: MA ANANDA MOYI), vocês vão ver cada vez mais claramente, em
vocês e ao redor de vocês, o que releva do medo e o que releva do Amor, não como um julgamento exterior
(ligado ao que vocês podem ver com os seus olhos ou ouvir com as palavras que são pronunciadas), mas,

bem mais, diretamente, de Coração a Coração.
E isso irá se refletir, aliás, pela intensificação do Som percebido no ouvido.

Tudo isso vai lhes aparecer cada vez mais evidentemente.
Ainda uma vez, mesmo se houver momentos em que justamente, diante desta evidência, a personalidade

apenas puder interrogar e frear, é naqueles momentos que vocês devem reconectar com o seu próprio Êxtase.
E lembrem-se de que o Êxtase age sobre toda a Terra, muito mais do que o que vocês poderiam fazer com as

palavras ou com uma ação.
O Êxtase é muito mais importante do que a ação exterior, por que ele é a maior das ações.

O Apelo da Luz vai lhes pedir para viver a Graça e, vivendo a Graça, as contrariedades da personalidade que
podiam lhes parecer intransponíveis, irão desaparecer sozinhas, não requerendo da sua parte qualquer ação.

Aí está a Graça, ela não está em outros lugares.
A Graça não depende de vocês, ela depende da ação da Luz, em vocês, a partir do momento em que vocês a

acolherem.
Toda a sua vida irá se tornar mais fácil, mesmo se os momentos de estase puderem lhes parecer dificilmente

compatíveis, justamente, com a vida cotidiana.
Uma vez efetuados os reajustes e o balanceio, vocês vão ver que isso não é nada.

A sua vitalidade será profundamente diferente, as suas necessidades fisiológicas também irão mudar.
Vocês poderão então avaliar, de maneira bem real, o que isso produz em vocês e, do mesmo modo, sobre a

Terra.

***

O Arcanjo MIGUEL lhes pediu, para o solstício e para o equinócio, para se reunirem, em silêncio, no Êxtase,
sem Intenção (ndr: ver a sua intervenção de 18 de agosto (2) onde ele aborda esta próxima intervenção de 22

de setembro de 2012).
A Inteligência da Luz vai agir de maneira muito mais fácil, assim, sobre a humanidade, aproximando-os sempre

mais da sua Liberação final.
Então, é claro, aquele que vê isso com a personalidade apenas pode ver uma fuga, uma negação da vida, pois
o objetivo da personalidade é o de se manter e de crer que simplesmente, colocando a Luz ali onde não existe,

as coisas vão ser mais agradáveis sobre este mundo.
Mas o objetivo não é o de ser agradável sobre este mundo.

O objetivo consiste em restabelecer a Verdade, em restabelecer o reino da Luz, não imaginando ou supondo
(contrariamente ao que muitos Irmãos e Irmãs acreditam) que a Luz vai mudar tudo e que a vida vai continuar.

***

Aquele que vive o Êxtase, cada vez mais facilmente, dá-se conta de que a verdadeira Vida não é aqui.
Como lhes disseram, aliás, aqueles que vivenciaram experiências de morte (sem serem, no entanto, místicos):

a morte, ela é aqui.
E mesmo se a visão da personalidade tender a fazê-los crer que tudo isso pode mudar, isso é apenas o medo

da personalidade, do seu próprio desaparecimento, que está se expressando.
Aquele que não passou para a Outra Margem, como lhes dizia o IRMÃO K, nada pode compreender e nada

pode aceitar do Êxtase.
E então, este Irmão e esta Irmã que nada podem viver disso, estão inscritos no medo.



E como lhes dizia a minha Irmã MA ANANDA, há apenas o medo ou o Amor, o resto são, de algum modo,
apenas ocupações e distrações.

Então, seja o que lhes disser o seu mental, o seu ego, ele vai dizer que isso de nada serve, ele vai dizer que há
muito mais coisas a serem feitas, arregaçando as mangas.

Ele vai dizer que vocês não estão mais encarnados, que vocês não podem mais aceitar responsabilidades.
Mas onde está a sua responsabilidade?

Ela está relacionada com este mundo, ou ela está relacionada com a Luz?
É um ou outro, aí também.

O batismo do Fogo Celeste, do Fogo do Espírito, vem lhes demonstrar isso.
Então, não há melhor opção senão aceitar o Apelo da Luz, senão deixar-se imergir, não em uma fuga, mas na

Plenitude da Luz.
Todo o resto acontece por si só.

Então, aquele que ainda está inscrito na personalidade, não o julguem, pois ele vai lhes dizer que é preciso
arregaçar as mangas, que é preciso agir concretamente.

Mas não há nada de mais concreto do que a ação do Êxtase.
Tudo depende, aí também, de onde vocês olham, e dali onde está a sua Consciência.

O Êxtase os faz ainda crescer na Luz, crescer na Paz, crescer na serenidade, assim que os primeiros
momentos de dúvida e de interrogação passarem.

Vocês não poderão mais negar os efeitos do Êxtase, tanto no seu próprio corpo como em todos os aspectos
da sua vida sobre esta Terra.

***

A Unidade não impede a ação na dualidade da personalidade, mas leva à sua transcendência.
Ela torna feliz tudo o que é para ser feito, tudo o que é para ser realizado.

Ela não pode levá-los a outros lugares senão para a Verdade, aquela que é Absoluta.
As verdades relativas desaparecem: as verdades relativas referentes ao que é temporário, ao que é efêmero, e

que não podem mais persistir.
O êxtase os instala na Eternidade, aqui mesmo, na certeza e na Alegria, e ele muda completamente o Éter da

Terra.
Naturalmente, eu diria também que aquele que não o vive, não pode conhecer, não pode ali acreditar.

Mas justamente, ao vivê-lo, isso não é mais uma crença, nem um conhecimento, é um estado onde a Alegria e
o Amor são onipresentes.

Seja o que for que puder dizer a personalidade, seja o que for que lhes disse o olhar separado dos olhos, há,
subjacente, esta Paz e esta Alegria.

As emoções irão deixá-los, o mental irá desaparecer.
Então, é claro, aqueles que começaram a viver isso podem se perguntar como eles vão realmente poder fazer

cálculos, fazer operações nos bancos, fazer compras, cozinhar.
Mas isso não é verdade, é apenas um período temporário e intermediário.
Vocês irão sair disso sempre maiores, mais luminosos, mais amorosos.

Só o ego pode crer no contrário.
A Inteligência da Luz não é uma palavra em vão, e vocês irão constatá-lo, cada vez mais, em vocês, já que,

como algumas Estrelas e alguns Anciãos disseram, todas as necessidades mudam.
O que lhes parecia vital, anteriormente, sob a ação do Êxtase, desaparece, como por encanto, da sua vida.

É o mesmo para os medos que podiam restar, já que ali apenas pode ter o medo ou o Amor.
E se o Êxtase estiver aí, o Amor está aí.

E então o medo não está mais aí, ou está cada vez menos.

***

Respondam ao Apelo da Luz quando isso se referir a vocês individualmente.
Não usem de subterfúgios, não adiem para outro momento, pois vocês não sabem quando a Luz voltará a

chamá-los.
É nesses momentos que é preciso dizer-se: “o que é importante?”.

O que é principal e capital para vocês, para a Terra?
Será que é chegar a tal hora em tal lugar, ou será que é, por exemplo, querer a todo custo fazer uma refeição a

tal hora, obedecer a regras, a limites, a contextos que vocês próprios fixaram, a maior parte do tempo, para
vocês, ou será que é a Liberdade?

A Luz os chama para a Liberdade e para realizar a sua Autonomia.
Isso não é um processo nem egotista, nem narcisista, mas está aí o verdadeiro serviço para a Luz.



Isso não está em obrigações.
O Serviço à Luz não é adequar-se a um objetivo que vocês se fixaram, porque o único objetivo que deve

doravante preenchê-los, agora, é esta tranquilidade na qual a Luz atua.
Cabe a vocês, como sempre, decidir, se essa é a sua verdade ou não.

Tudo isso acontece agora, pois esta é a preparação para a Ascensão coletiva da humanidade.
Como MIGUEL lhes disse: “os sinais do Céu e da Terra vão se tornar cada vez mais evidentes”.

Então, é claro, aquele que recusar viver esse Choque da Humanidade (por que isso é um), estará na negação.
Aquele não quer ver, e que não vai querer ver, não o julguem, pois mesmo se ele lhes parecer consolidado na

personalidade, esta consolidação apenas representa o medo, o medo do seu próprio desaparecimento, da sua
dissolução.

Como eu disse, na personalidade, a vida, para vocês, está aqui, mas esta vida não é a verdadeira Vida.

***

Todos aqueles que passaram, como dissemos, para o outro lado, testemunharam que aqui vocês estavam
confinados, confinados em um corpo, em algo que é pesado, no qual não há leveza e, sobretudo, não há

Liberdade.
A verdadeira Liberdade não é deste mundo, mas vocês devem Libertar este mundo e isso passa pelo Êxtase,

isso passa por uma outra consciência, um outro estado que, efetivamente, cada vez mais, parece fazê-los
romper com os hábitos do passado.

E é aí que será necessário se perguntar qual é a coisa mais importante para vocês.
A Luz ou o resto, todo o resto?

E será realmente preciso responder a esta equação, a esta pergunta.
Se vocês quiserem se apropriar da Luz, simplesmente para salpicar a sua vida de Luz, para mascarar o medo,

a Luz irá escapar de vocês.
Se vocês aquiescerem à Luz, o Amor irá preenchê-los e preencher o mundo.

É o desafio que todos vocês têm que viver, em graus diversos e em momentos diversos.
E vocês também irão constatar que, seja qual for a desordem do mundo, mesmo se houver em vocês

pequenos distúrbios, o Amor, a Luz, serão muito mais potentes do que todos os inconvenientes deste mundo.
Mas é preciso ainda fazer a escolha da Luz, não como uma escolha de destinação, não como um destino final,

mas, bem mais, no que é aceito para ser vivido ou recusado de ser vivido.
Como sempre, vocês são o único mestre a bordo neste veículo, na sua consciência.

Não escutem ninguém, apenas escutem o que lhes diz a Luz.
Se ela lhes pedir para parar na beira da estrada, façam-no.

Se ela lhes pedir para ficar na cama o tempo necessário, façam-no.
Não há obrigação que se mantenha diante da Verdade da Luz ou, então, isso significa simplesmente que vocês

quiseram ser salpicados de Luz e continuar a sua vida ordinária, sem nada mudar, mesmo requerendo e
declamando a Luz.

Vocês estão frente às suas próprias responsabilidade e aí está o Choque da Humanidade.
Aquiescer à Luz ou ficar no medo e na negação?

Não haverá alternativa e cada um é livre de viver aquilo para que veio sobre esta Terra, nesse tempo.
Mas cada vez mais, como disseram MARIA e MA (ndr: MA ANANDA MOYI), vocês não poderão viver o medo e

o Amor.
Será um ou outro.

***

Não se preocupem (como isso foi dito e eu o repito agora) com aqueles que, por enquanto, não parecem nem
viver, nem ser afetado por esse processo.

Contentem-se em viver o que a Luz pede para vocês, ficando bem atentos ao seu objetivo.
A verdadeira Vida vai lhes parecer como não sendo deste mundo, mas enquanto vocês não o viverem, isso de

nada serve dizer-lhes.
Simplesmente, como diria BIDI, refutar este Efêmero já fornece um suporte para a abertura da Porta para a

Eternidade.
Não hesitem em viver cada vez mais intensamente a Luz, sem restrição e sem freio e, sobretudo, sem medo.
Não há outra solução senão resistir ou se Abandonar completamente, manter uma identidade ou aceitar perder

esta identidade, não para o nada (vazio), mas para o Pleno e a Plenitude.
Isso pode efetivamente causar um pequeno problema para a personalidade, já que neste nível há uma escolha

crucial: a Ressurreição ou a não Ressurreição, a aceitação ou a recusa.

***



Então, é claro, até agora, era fácil dizer que vocês procuravam a Luz, que vocês estavam em um caminho
espiritual, que vocês purificavam o que chamam de karma, que vocês evoluíam.

Mas a Luz não é uma evolução.
O Amor não é uma evolução.

Como foi dito ontem, isso é uma transubstanciação: é a Passagem da lagarta para a borboleta.
A lagarta é efêmera, a lagarta, como foi dito, não conhece a borboleta.

Há, neste nível, um ato de Abandono para fazer.
Então, nós estamos também, aí, conscientes de que segundo a sua história pessoal, os medos estão, talvez,

mais ou menos aí, eles são mais ou menos intensos.
Lembrem-se, nos momentos em que o medo se manifestar ou, então, nos momentos em que vocês tiverem

dúvida, de que a sua Essência é a Luz, e de que a Luz está bem além deste tipo de questionamento, de
interrogação.

Chamem-nos, nós iremos ajudá-los, naqueles momentos.
Se aparecerem sintomas neste corpo, se aparecerem visões, se ocorrerem manifestações neste corpo ou nos

seus corpos sutis, não se preocupem com isso nos momentos de Êxtase e de Estase, vão além.
A Luz sabe o que ela tem que fazer.

As suas resistências irão reforçar as manifestações, as dores ou outras coisas.
O Abandono do Si e o Abandono à Luz deixar-se-ão constatar, bem depressa, por vocês mesmos, se isso for
vivido, que os únicos elementos que podiam impedi-los de vivê-lo eram os medos, não há outro fundamento.

Vivendo o Êxtase, vivendo Shantinilaya e vivendo o Absoluto, vocês poderão efetivamente constatar, por
vocês mesmos, que, de fato, isso sempre esteve aí e que somente os mecanismos do pensamento, os

mecanismos de adesão às crenças, diversas e variadas, impediam-nos de vivê-lo e de vê-lo além de qualquer
visão.

Eu vou parar aí as minhas palavras.
Permitam-me ficar com vocês em silêncio, durante alguns instantes, sem nada desejar, sem nada pedir, sem

evocar até mesmo Comunhão ou outra coisa: simplesmente Presente a si mesmo, Presente a cada um de nós,
aqui.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E lembrem-se também de que todos os prazeres deste mundo, sejam eles quais forem, apenas podem ser
efêmeros.

O prazer da Luz é Eterno e Eternidade: ele é muito mais vasto do que o prazer da satisfação de alguma coisa.
Isso é uma certeza, a partir do momento em que vocês o aceitarem, por que vocês irão vivê-lo.

Vocês estão aí para isso.
Eu vou terminar com estas frases: tudo o que surgiu da carne é perecível e efêmero.

Somente o Espírito é Eterno e vocês São, antes de tudo, Espírito.
Prisioneiros em uma carne que é preciso, no entanto, levar, ela também, para a Liberdade.

***

Eu sou GEMMA GALGANI, eu os Amo.
Vocês são eu, como eu sou vocês: a Unidade do Amor, na multiplicidade das aparências.

A Unidade da Luz.
A Alegria da Luz.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Que a Luz seja a sua Morada.

Que a Paz esteja em vocês, a cada sopro.
Até logo.

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

1 - MARIA (15.08.2012):
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 - ARCANJO MIGUEL (18.08.2012):
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html


***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec5ab.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-19_aout_2012-articlec5ab.pdf
19 de agosto de 2012

***

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

************
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http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-19_aout_2012-articlec5ab.pdf
http://autresdimensions.info/articlec5ab.html


Áudio da Mensagem em Francês

Link para download: clique aqui

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, nesta carne, que me escutam ou que me leem, eu estou presente, em vocês e com vocês.

Eu estou acompanhada (mesmo se elas se fazem silenciosas, por enquanto), por MA ANANDA (ndr: MA
ANANDA MOYI) e por MARIA.

O que eu tenho a dizer-lhes inscreve-se sob os auspícios do Manto Azul da Graça e pela nossa Tríplice
Presença.

Eu lhes apresento todo o Amor e toda a Paz.

***

Nesses tempos específicos, eu vou tentar fazê-los, não compreender porque isso não pode ser
compreendido, mas talvez refletir e aceitar que, em nenhum caso, o Amor pode ser algum caminho já que a

nossa natureza, de todos, É este Amor.
E começar a procurar o Amor, ou começar a ver o Amor (enquanto finalidade, ou busca espiritual ou outra), é

um absurdo.
Então, é claro, todos, sem exceção, qualquer que seja a nossa idade, as nossas ambições, quando estamos

encarnados, nós somos persuadidos de que nós realizamos um caminho que nos leva a encontrar o CRISTO,
a encontrar o Amor.

Esta busca (porque é uma) não pode se resolver em momento algum.
Mas, paradoxalmente, é precisamente quando é compreendido e vivenciado, na alma e no mental, que pode

haver possibilidade de um resultado desta busca, ocorrendo a ruptura final do último Véu que abre os olhos e o

GEMMA GALGANI - 31 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.archive-host.com/link/ea9a0b732afbcd832b1fd9798d65c141b8d51039.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-pBdTP0E8K-8/UEagObz1wFI/AAAAAAAAEnc/Fjux3g174gE/s1600/000Gemma31.08.2012b.jpg


Coração de vocês, ao que todos nós Somos.

***

Mas, antes desse momento, cada Irmão e cada Irmã acredita que deve encontrar algo e isso, em qualquer
setor que seja.

Então, qualquer que seja o nome que vocês lhe deem: busca espiritual, busca de bem-estar, desenvolvimento
pessoal (quaisquer que sejam os nomes), é justamente porque há uma falta que se expressa uma busca.

O Amor não pode, em caso algum, ser o resultado de uma falta.
Ou então, ele é tudo, exceto o Amor: ele é a ilusão do Amor, eu diria, a crença no Amor.

Há um momento, em toda busca, em que esta busca cessa.
E, aquele que vive, naquele momento, na totalidade, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida e o envelope do

Coração que é definitivamente queimado pelo Anjo METATRON, por MIGUEL ou por CRISTO, naquele
momento, a Verdade emerge.

Então, é claro, há formas de tensão para este Abandono, como lhes descreveu a nossa Irmã HILDEGARDA
DE BINGEN (ndr: sua intervenção de 25 de outubro de 2010) (1).

Mas todos aqueles, sem exceção, que, a um dado momento, vivem este Encontro e esta Ruptura, dão-se conta
perfeitamente de que isso não é o resultado da sua busca, de que isso não é o resultado de uma procura, mas
que é bem um momento (perfeitamente reparável) em que, justamente, tudo cessa: o tempo para, não há mais

espaço, não há mais ninguém.
Há o que vocês nomearam esta Maturidade, que faz com que, por causa desta tensão para o Abandono ou por

causa da exaustão por ter buscado um sentido, um significado (da vida, do futuro), subitamente, o Véu se
rasga.

***

Não é, portanto, um caminho (mesmo se isso tiver essa aparência), mas, sim, como isso foi dito: uma
capitulação.

O mental, a pessoa, as suas próprias preces, a um dado momento, não fazem mais sentido e não dão mais
direção.

E, somente naquele momento, o último Véu pode se desagregar.
E todos aqueles que passaram, como lhes dizia IRMÃO K, “do outro Lado, na outra Margem”, testemunham

isso (ver as intervenções de 20 de julho de 2012, de 10 e 14 de abril de 2012) (2).
Naturalmente, cada um conforme o que era antes.

Mas, o que é essencial é que, naquele momento, há a clara percepção, há a clara consciência, de que tudo o
que havia antes, eram apenas, de algum modo, obstáculos, para viver o Amor que É, o que nós Somos.

O Amor não é um caminho.
Poderíamos dizer, eventualmente, que é um objetivo, mas enquanto este objetivo é procurado em outros

lugares do que na vivência do que nós Somos, é um erro, uma falta, uma perda, um ideal.

***

Como vocês veem, nem os Arcanjos, nem os Anciãos, nem qualquer Estrela, doravante, podem mais esconder
esse processo de vocês, último e final e coletivo, que está se desenrolando.

Obviamente, sempre haverá Irmãos e Irmãs que não querem ver, que não querem olhar, não querem se ver e
se olhar.

Eles preferem sempre encontrar uma justificação no exterior deles mesmos.
Que eles chamem isso de castigo, de punição, ou que eles nada vejam, isso não muda em nada porque o

último Apelo do Amor vai em breve soar e este último Apelo é destinado, realmente, a fazê-los viver o que nós
Somos, nós todos, realmente.

Não em um ideal, não em uma projeção de um amanhã melhor (ou de um mundo novo que vai de revelar sob
os seus olhos), porque isso não pode ser.

Naturalmente, em palavras mais ou menos acobertadas, em palavras mais ou menos humorísticas, os Anciãos
falaram de coisas e outros, adotaram metáforas.

Mas, durante este período e antes desta data que lhes foi dada pelo Arcanjo MIGUEL (ndr: sua intervenção de
18 de agosto de 2012 (3)), nós os convidamos, minhas Irmãs e eu, a realmente se olharem.

Não se olhar agindo, não se olhar buscando o que quer que seja.
Mas para Ser o que vocês São, não mais fingir o que quer que seja, não mais procurar no exterior de vocês

algum motivo, alguma explicação.
Porque, como dizem nossas Irmãs e nossos Irmãos do Oriente, este mundo onde vocês estão é uma Ilusão e



ele é apenas o resultado de uma mera projeção de uma ilusão.
Então, não pode existir, em meio a esta ilusão, qualquer culpado, qualquer responsável.

Mesmo se, é claro, alguns jogaram jogos, papeis, que vocês poderiam (às vezes com razão) considerar como
opostos à Luz.

Mas que, em última análise, se vocês procedem dessa maneira, vocês mantêm, vocês mesmos, na ilusão e,
vocês mantêm, vocês mesmos, em um combate que jamais tem fim.

***

O Amor vem pôr fim a isso, mas ele não vem do exterior.
Evidentemente, os Duplos, as Comunhões, as Fusões e tudo o que nós explicamos a vocês, tudo o que nós

vertemos em vocês como Vibrações, como Amor (e que vocês acolheram e deixaram passar através de
vocês), tem um sentido.

Mas, hoje, não é mais tempo de considerar outra coisa senão o Amor, não como um objetivo, não como um
ideal, não como uma progressão segundo alguns acontecimentos deste mundo, nem mesmo como uma

progressão no interior de vocês (do que quer que seja).
Eu diria: é-lhes preciso depor as armas, todas as armas, quaisquer que sejam os álibis, quaisquer que sejam as

justificativas ou o que as subtende.
Que isso seja um problema neste corpo de carne, que isso seja as preocupações na sua cabeça, que isso seja

contrariedade, justificada, segundo vocês (referente tanto à saúde, ao dinheiro, às finanças, como a não
importa o que mais): não é mais tempo de pensar na linearidade do tempo, não é mais tempo de pensar no

amanhã, não é mais tempo de pensar no que quer que seja mais, senão no que vocês São.
E isso não pode ser encontrado em coisa alguma fora de vocês.

***

Certamente, os Duplos, e a nossa Presença, são um estímulo para viver este Instante Presente, desvencilhado
e desembaraçado de toda projeção, de todo medo, de todo peso vindo do passado, de todo sofrimento.

Não há outro modo de apreender e de viver que o Amor não pode ser um caminho, mas que ele é apenas a
sua natureza, escondida.

Não é mais tempo de querer se desembaraçar disso ou daquilo.
É tempo, simplesmente, de Ser o que nós lhes levamos, e o que vocês São: ou seja, a Graça.

E, Ser a Graça, é não solucionar qualquer conflito.
Ser Amor, isso não é se debruçar no que se desenrola (em vocês como no exterior de vocês) no que é

limitado, no que é incompleto, no que é apenas um momento.
É tempo de descobrir, realmente, a sua Eternidade.

É tempo do efêmero não afetá-los mais, de forma alguma.
E, para isso, obviamente, mais do que nunca, é-lhes preciso superar a dualidade e a reação ao que quer que

seja, em vocês como no exterior de vocês, assim como com este mundo, assim como com os seus próximos,
assim como com não importa quem ou não importa o que, que viria manifestar-se na consciência, no que vocês

são (na aparência).

***

Os tempos são propícios a isso porque não há mais linearidade.
Vocês irão constatá-lo, muito rapidamente e, cada vez mais, de maneira meteórica.

E, se vocês aceitarem se posicionar (e se posicionar, em todos os sentidos do termo), então, naquele
momento, vocês verão, por vocês mesmos, o que acontece.

Mas, para isso, é preciso realmente parar, é preciso realmente se assentar em vocês mesmos, no coração do
Coração.

 E aí, a intensidade da Graça, a Fusão dos Éteres, a nossa Presença, ser-lhes-ão reveladas instantaneamente.
E, naquele momento, vocês sabem (sem mais qualquer dúvida possível, sem mais qualquer interrogação

sobre o amanhã ou sobre o que quer que seja), que vocês ali São, e que somente a ilusão de um caminho os
perdeu, de algum modo, de vocês mesmos.

Não, vocês não estarão sonhando porque vocês irão saber, instantaneamente, que, quaisquer que sejam as
experiências que vocês puderam viver, quaisquer que sejam as suas preces, os seus Alinhamentos, naquele

momento, vocês saberão que não há caminho, que nada há a empreender, que nada há a desejar.
O Amor é isso.

Evidentemente, uma vez passado esse momento, o Amor irá emanar de vocês, espontaneamente.



Ele não poderá ser acompanhado de qualquer pensamento, de qualquer vontade e de qualquer insuficiência ou
de qualquer falta.

É isso, estar Liberado.
E nada mais do que isso.

Enquanto vocês correrem atrás de um mundo melhor, enquanto vocês correrem atrás de uma melhoria da sua
pessoa, vocês permanecem na pessoa, e vocês permanecem na Ilusão.

Então, é claro, a consciência sendo Vibração, vocês se aperceberam de que houve uma progressão, ao
mesmo tempo, dos seus sentires, das suas Coroas, do que acontece nas diferentes partes deste corpo.

Mas, mesmo isso, como foi dito por vários Anciãos, é preciso, a um dado momento, vocês cessarem.
É a única maneira de renascer conscienciosamente, de viver a Ressurreição da maneira mais suave e mais

eficaz, para vocês e para a Terra.
Isso não irá dispensá-los, é claro, de Amar.

Mas vocês precisam perceber isso agora porque, em breve, vocês não terão mais tempo, nem oportunidade.
E as circunstâncias do seu Nascimento, da sua Ressurreição, não serão as mesmas.

***

E nós precisamos de vocês, no Amor, no que vocês São, realmente, no que vocês São, além de toda pessoa.
Como vocês querem imitar o CRISTO, viver o CRISTO, sendo ainda uma pessoa, com seus problemas, com

seus objetivos, com seus desejos ou suas faltas?
Nada desta pessoa, doravante, pode conduzi-los a outra coisa, senão à falta e ao sofrimento.

O Amor é a nossa natureza comum.
Que isso seja MARIA e os Arcanjos, outras Irmãs, outros Anciãos ou outros membros da família Intergaláctica

dos Mundos Livres, nós somos inumeráveis, agora, com vocês.
Alguns de vocês começam a nos perceber, de maneira cada vez mais clara.

Nós estamos aí, é claro, para desencadear, em vocês, esse choque salutar, pondo fim ao confinamento e ao
aprisionamento.

Mas, para isso, vocês devem parar de acreditar no que quer que seja, de acreditar em um amanhã melhor, de
acreditar em um novo mundo onde esta carne (desta pessoa) iria participar.

Isso não existe.
Então, é claro, muitos mensageiros grandemente induziram ao erro e isso fazia parte de alguns planos.

Não há planos: há apenas o Amor.
E é a própria Luz, pela sua Inteligência, que cria o Plano mais natural possível, que é o Amor.

Nada há com que se preocupar.
Não há qualquer caminho a considerar.

Isso, é a alma que acredita nisso.
Mas será que a alma é a Verdade?

Minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI) falou longamente disso.
Enquanto a alma não estiver voltada para o Espírito, há apenas ilusão.

Há apenas paralelismo entre uma alma, que foi privada do Espírito, e um corpo, que foi privado ainda mais do
Espírito.

Levando a construir e a elaborar muitas hipóteses, muitos caminhos imaginados, muitas religiões e muitas
escolas espirituais.

Mas nada de tudo isso, para o que está chegando, tem qualquer utilidade.
A única coisa prestável são vocês mesmos, mas vocês mesmos, despojados de toda a sua pessoa.

São vocês mesmos que se mantêm tranquilos e, no espaço de um instante fulgurante, vocês se colocam
inteiramente assim.

Vocês largam tudo e vocês deixam lançar, em vocês, o que os Libera (ou seja, vocês mesmos).
A Onda da Vida, que se lança dos seus pés, então, os fará viver a Verdade Final.

***

Eu especifico também que essa é, para cada Irmão, cada Irmã, a Liberdade a mais absoluta de permanecer na
ilusão de um caminho, na ilusão de uma evolução, na ilusão de uma crença em tal ser ou em tal outro ser que

virá libertá-los e salvá-los.
Nós viemos acompanhá-los, nós viemos nos manifestar a vocês.

Mas ninguém pode salvá-los.
Nada há a salvar, em meio à Ilusão: há apenas um último Véu a rasgar.



E isso não é o fim do caminho: vocês São o caminho (se eu puder me expressar assim).
Não há outros caminhos senão vocês mesmos.

Então, como vocês mesmos podem considerar um caminho quando vocês São o Amor e quando vocês Estão
em cada Dimensão, em cada Plano e em cada tempo (além de todo tempo e de todo espaço).

Mas para isso é preciso cessar a ilusão.
De nada serve projetar (através de sofrimentos e de ideais) qualquer futuro, qualquer amanhã, qualquer

salvamento.
Mesmo se, é claro, os Anjos do Senhor já estão aí para trabalhar em várias regiões do mundo.

Mas eles vêm não para salvá-los, nem para Liberá-los.
Eles vêm acolhê-los, para as circunstâncias especiais.

Então, é claro, vocês são livres para acreditar que o amanhã será melhor, que um mundo novo está emergindo,
nas mesmas condições que esta Terra, mas com mais Amor.
Não pode ali haver mais Amor porque o Amor é UM e Único.

Não existe Amor maior ou menor.
É a pessoa que considera isso assim.

Tudo o que é efêmero acredita que o Amor morre e nasce.
Vocês nada são de tudo isso.

O Manto Azul da Graça se verte, agora, permanentemente, sobre a Terra.
A influência do que vem do centro da Galáxia, e do que vem do que chega aos seus céus (assim como

MIGUEL), tem cada vez mais impacto sobre a ilusão.
Isso, se vocês olharem, real e verdadeiramente, ao redor de vocês, vocês irão vê-lo.

Mas do que isso lhes serve se isso não desencadear, em vocês, a urgência de viver esse Choque?
A urgência de viver o que vocês São?

E, lembrem-se principalmente de que isso não é um caminho, de que isso não tem que ser adiado para
amanhã, ou aguardar o momento em que MARIA irá chamá-los.

***

É-lhes preciso, vocês, Ancoradores, Semeadores da Luz, e todos vocês que irão escutar o que nós temos a
dizer-lhes, é-lhes preciso realizar o que vocês São.

E isso independe de qualquer crença, de qualquer ideia.
Vocês nada têm a fazer.

E, justamente, talvez o mais difícil, para a pessoa, seja, justamente, nada fazer, justamente, acreditar que o
Amor seja para amanhã, que ele esteja em um lugar mais do que em outro, em um Duplo mais do que em

outro, mesmo se esses lugares, os Duplos e tudo o que nós lhes propusemos, tiver sido útil.
Foi útil, justamente na ilusão de um desenrolar linear, a fim, de algum modo, de fazê-los duvidar desta

linearidade, de dar-lhes os vislumbres do que acontece quando a consciência se expande.
Agora, é preciso finalizar, de qualquer forma.

É preciso finalizar que não há fim, que nada jamais começou, que nada jamais irá parar.
Só o que é efêmero dá a impressão de que há um fim.

Então, cabe a vocês saber onde vocês querem se instalar.
Cabe a vocês decidir onde vocês estão, não pela cabeça, não como uma projeção do que quer que seja.

E lembrem-se (como isso foi dito pelos Anciãos ou ainda por BIDI): vocês São Isso, vocês não são nada mais
do que Isso.

Todo resto são apenas miragens.
Todo o resto são ilusões.

Mas é a vocês que convém vivê-lo, descobri-lo realmente.
Naquele momento, vocês poderão proclamar e declamar que o Amor não é um caminho, mas que é a Verdade.

Por isso, hoje, nada mais há a fazer.
Então, é claro, vocês podem continuar os seus Alinhamentos, as suas preces, as suas Comunhões, as suas

Fusões, as suas Dissoluções (ou qualquer outra coisa que vocês julgarem bom).
Mas o que vocês julgam bom, em um dado momento, é-lhes preciso, também, deixar de lado.

Jamais o Amor pode ser qualquer ideal.
O Amor não pode ser ontem ou amanhã.

Ele não pode ser, aliás, sobre este mundo, exceto se vocês o São.
E então, naquele momento, vocês irão se apreender plenamente, além de todo mental e de todo conceito, da

Verdade do Amor.
Mas antes, de nada serve idealizá-lo, projetá-lo ou ali refletir.



É preciso justamente Sê-lo, e isso jamais pode passar por uma reflexão, nem por uma ideia.

***

Certamente, a consciência / Vibração lhes permitiu acolher alguma coisa.
Houve, efetivamente, a aparência de uma transformação.

Para muitos, ela tem sido real, no sentido em que as condições da sua vida, das suas percepções, mudaram.
Então, é claro, quando vocês olham por vezes o caminho percorrido, vocês imaginam que ali terá, no final

desse caminho, o Amor.
Mas não.

O Amor está aí, agora, imediatamente.
Ele não pode estar amanhã.

Ele não pode estar em uma data.
Ele não pode ser a expressão de um medo ou de um sofrimento ou de uma alegria.

E, se o Amor, então, É o que vocês São, então a Morada da Paz Suprema está aí, permanentemente.
Ela não depende nem dos seus Alinhamentos, nem das suas orações, nem dos seus pensamentos, nem dos

seus Encontros (mesmo conosco).
Eis, de alguma forma, o que vocês São.

Não fixem isso como um objetivo a conquistar, mas é isso que vocês São, realmente.
Isso parece tão simples e, ao mesmo tempo, tão delicado para a pessoa efêmera.

E efetivamente, isso o é porque jamais uma pessoa efêmera pode descobrir o Amor.
É apenas, justamente, quando esta pessoa desaparece, que o Amor É.

Então, é claro, algumas Estrelas lhes falaram de Humildade, de Simplicidade, de Abandono.
E isso é totalmente verdadeiro.

Enquanto vocês não tiverem feito o sacrifício, o seu sacrifício, da sua pessoa, enquanto vocês não estiverem
sacrificados, vocês não estão Liberados.

Então, é claro, a Liberação da Terra (vocês sabem disso), pela Luz e pelo Retorno do CRISTO Solar, será total
e definitiva.

Mas isso é como para um parto, mantendo as devidas proporções.
Há partos que são fáceis.
Há partos que são difíceis.

Há partos que são muito dolorosos.

***

Reflitam sobre isso, agora, não com medo, não com apreensão, mas coloquem-se a única questão que pode
ser ainda possível de se colocar: “quem eu Sou?”, “aonde eu vou?”.

E isso não depende dos seus sentidos.
E isso não depende, tampouco, das respostas que serão formuladas no Interior de vocês.

“Eu estou pronto para tudo perder?”.
“Eu estou pronto para me sacrificar?”.

Não sob uma forma de ‘dolorismo’ que iria se impor dos sofrimentos (quaisquer que sejam).
Mas, realmente, como este ato, além da fé, do Abandono, total, de tudo o que lhes é conhecido, de tudo o que

lhes é percebido.
O Amor está aí, não está em outros lugares.

Então, é claro, houve caminhos, sobre a Terra, onde algumas almas se dedicaram, na totalidade.
Mas essa dedicação total levou, efetivamente, em alguns casos, à obliteração total da pessoa.

Aí sim, há Liberação.
Mas se vocês permanecerem no Serviço, persistindo um medo e não querendo deixá-los sacrificar pelo que

vocês São, pelo Amor, então isso de nada serve.
Isso foi expresso de diferentes modos: vocês podem falar todas as línguas, vocês podem ter o conhecimento
de todos os mistérios, vocês podem conhecer todas as suas vidas passadas, vocês podem conhecer toda a

arquitetura deste mundo (no nível da eficácia Vibratória dos Arcanjos, dos Raios, do que vocês quiserem), mas
isso não irá fazê-los se mover um centímetro.

Todo conhecimento é apenas ignorância.
Todo conhecimento os faz apenas considerar um caminho, adaptado a este mundo e que vocês ali mantêm,

tão certamente como a carne.
Mas vocês são livres de ali acreditar.



Mas vocês são livres de ali acreditar.
Vocês são livres de ali encontrar um aperfeiçoamento, uma progressividade.

***

Mas o Amor jamais será um aperfeiçoamento, uma progressividade, do que quer que seja.
É tempo de se darem conta disso.

É tempo de vivê-lo.
Então, larguem tudo.

Larguem todas as suas ilusões.
Larguem todos os seus sofrimentos.

Larguem tudo o que vocês creem ser, no sentido de uma pessoa, de uma atribuição, de uma função.
Isso é, hoje, capital e, por intermédio da minha Presença (assim como de MA e de MARIA), isso deve se tornar

o único imperativo.
Vocês não podem pretender o Amor e continuar a buscá-lo.

Vocês não podem pretender o Amor e seguir um conhecimento, qualquer que seja.
Aceitem a sua ignorância do Amor.

Aceitem não ser mais nada, sobre este mundo.
Aceitem ser tudo, em outros lugares.
Vocês o serão, porque vocês o São.

Mas cabe a vocês ver.
Mas não se queixem.

Não se queixem do Amor não estar na sua vida, e deste corpo sofrer.
Não se queixem das coisas que não vão como vocês o desejariam.

O Amor não tem o que fazer dessas circunstâncias.
O Amor não tem o que fazer do que se manifesta neste corpo.

O Amor não tem o que fazer da sua pessoa.
O Amor é o que vocês São, justamente além da pessoa.

E vocês estão aqui para encarná-lo, neste corpo.
Encarná-lo não quer dizer, somente, receber a Luz Vibral, mas é conscientizar que vocês o São.

E não há outra maneira de vivê-lo senão estar Transparente a tudo, nada parar, nada reter.
Se vocês não se doarem vocês mesmos (mesmo se vocês doarem todos os seus bens), isso de nada serve.

É-lhes preciso doar-se si mesmo.
A Luz está à porta da visibilidade do seu mundo (aos olhos de carne, eu falo) e de todas as suas

consequências que, já, afetam a Terra (e cada dia, de maneira cada vez mais importante).

***

Portanto, eu digo a vocês: “sim, Despertem-se ao que vocês São, Despertem-se ao Amor”.
Nada mais existe.

Todo o resto (como diria BIDI) é apenas uma farsa, crenças, confinamentos, dramatizações, jogos de papel.
Vocês nada são de tudo isso.

E para isso, é-lhes preciso permanecer tranquilo.
E isso, não significa um objetivo onde você vai decidir permanecer tranquilo algumas horas por dia, porque eu

não falo de ficar imóvel.
 O que deve ficar imóvel é tudo o que constitui a consciência.

E quando vocês viverem esse momento, naquele momento, vocês sabem que vocês não percorreram um
caminho, mas que é, justamente, o fato de ter acreditado ter percorrido um caminho que os afasta do Amor.

Mas precisava ali chegar para vivê-lo.
Então, quando vocês são o Amor, este Amor Absoluto, nada mais pode ser como antes na sua vida.

E isso transparece através de cada célula do seu corpo, através do seu olhar, através de toda ilusão deste
mundo.

É dessa maneira, por este Amor, que irá desaparecer, para vocês, o mundo, sem, no entanto, que haja
qualquer sofrimento do que quer que seja.

Se vocês forem realmente afetados por alguma coisa, então, o Amor não é Absoluto: ele ainda está
condicionado, ele ainda está inscrito em uma ilusão.

O Amor Absoluto não pode ser afetado pelo que quer que seja.



E isso, vocês o sabem, para aqueles que o vivem.
E, para todos os outros, eu lhes digo: “sejam o que vocês São”.

E para aqueles que não querem ouvir, eu lhes digo: “sejam livres e sigam o seu caminho”.
Somente aquele que compreende que não há caminho, é Amor Absoluto.

Então, isso pode ser chamado de diferentes maneiras, aí também.
Há poucos dias, denominamos isso para vocês: Maturidade.

E é exatamente isso.
Mas a Maturidade que os faz encontrar a Infância, a Inocência.

Enquanto vocês acreditarem manter o que quer que seja, é isso que os mantém.
Ora, o Amor nada mantém.

O Amor nada retém.
Ele É.

E cabe a vocês ver isso.
Mas nós não podemos esconder de vocês por mais tempo que, agora, vocês ali estão, na totalidade.

***

Então, não busquem se isso é em um minuto, se é amanhã, se são datas que foram anunciadas por
calendários, porque tudo se desenrola agora, totalmente.

E isso pode se desenrolar, de maneira coletiva, a qualquer momento, na ilusão desse tempo.
Mas é tempo de se desligarem da ilusão desse tempo, mesmo se, é claro, vocês desejarem olhar

exteriormente o que acontece.
E isso acontece.

O mais importante não é isso.
Sejam o Amor (o que vocês São) e, depois, vocês poderão olhar o que vocês quiserem, mas o seu olhar

jamais será o mesmo.
Não haverá mais qualquer falta.

Não haverá mais qualquer deficiência.
E o que quer que chegue em meio a este corpo, o que quer que chegue em meio a este mundo, vocês irão

ficar e permanecer o Amor que vocês São.
Enquanto houver uma reação a este corpo, enquanto houver uma reação a este mundo, vocês não são livres:

vocês irão permanecer acorrentados.
E a Liberdade (pôr fim ao aprisionamento) é, hoje, muito mais fácil do que nunca porque os Tempos estão aí.

***

Portanto, nós dizemos, nós lhes dizemos, incansavelmente, o que vocês São.
Mas lhes dizer de nada serve enquanto vocês não aceitarem tudo largar.

Não há alternativa.
Ou vocês irão considerar que há uma evolução e um caminho, e o Amor irá permanecer um ideal e o Amor irá

permanecer uma projeção e o Amor irá permanecer o que vai lhes dar a impressão de se dirigir para ele.
Mas ele não será vivenciado.

Para isso, é preciso pôr fim a todas as outras vivências, estar plenamente aqui, sair de todas as crenças, de
todas as ilusões, de todos os efêmeros e, aí, a Onda da Vida irá se lançar através de vocês.

O Manto Azul da Graça irá se colocar sobre os seus ombros, de maneira definitiva.
O Coração irá irradiar, permanentemente.

O seu corpo inteiro será habitado pela Água do Espírito e do Batismo.
Vocês serão Ressuscitados.

E, disso, vocês não podem, em momento algum, duvidar, quando vocês o viverem realmente.
Porque vocês sabem que vocês São o Caminho, a Verdade e a Vida.

O que flui através de vocês é a consciência da Luz e o estado da Luz e deste Amor.
Mas isso não são vocês, nesta pessoa, mesmo isso se desenrolando em vocês.

***

Depois de mim irá falar a nossa Irmã MA ANANDA que, ela, irá continuar no seu impulso sobre o que acontece,



no Amor Absoluto, bem longe das afecções humanas, bem longe dos ideais de um salvador, bem longe dos
ideais de um mundo melhor.

E, ainda uma vez, eu repito a vocês, vocês são livres, totalmente, de acreditar buscar alguma coisa, como de
se estabelecer na Verdade.

Mas isso não pode ser um e outro.
Não pode ali haver, ao mesmo tempo, a continuação de um ideal, a continuação de um objetivo (qualquer que

seja), doravante, e Ser Amor.
Ser Amor não os impede de fazer funcionar este corpo e esta vida.

Mas isso deve ser encontrado, se eu puder dizer, em primeiro lugar, e o resto irá decorrer daí.
Mas os Elementos, os Cavaleiros do Apocalipse (em vocês como sobre este mundo) atingiram, desde agora,
uma tal potência que ninguém poderá ignorá-lo, em breve, correspondendo, pontualmente, ao Apocalipse de

SÃO JOÃO.
O tempo é extremamente reduzido, agora: esse tempo linear, ilusório, que lhes resta a percorrer.

Mas lembrem-se: o Amor não está no final do caminho, ele é Vocês, desde que vocês saiam de toda pessoa,
de toda atribuição, de toda função, de todo papel.

E isso é agora.

***

Então, eu os convido, acompanhada, eu mesma, por MA ANANDA e MARIA, a este instante de Graça, que irá
durar vários minutos, a partir de agora.

Eu lhes peço, se vocês o desejarem, para se estabelecer no coração do Coração.
Nada há a pedir.

Nada há a observar.
Há apenas: Isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou sua Irmã GEMMA GALGANI.
Eu Amo vocês e eu os aperto no meu Coração, que é o de vocês.

Até logo.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

“O seu salvo-conduto é o Coração. O seu salvo-conduto é a reunião de vocês conosco. Os seus períodos de
Alinhamento serão os meios privilegiados de entrar em contato conosco, e de estabelecer a sua Comunhão conosco,

e a nossa Comunhão com vocês. Mas, também, de começar a viver a sua própria Dissolução no Amor, vendo-se
fundir-se no Amor Eterno. Não há mais barreira. Não há mais separação.”

~ Convite para ser o Amor ~ 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, na humanidade, eu me instalo ao lado de vocês e eu me expresso enquanto Estrela UNIDADE

e também como oficiante do Manto Azul da Graça.
Instalemo-nos, primeiramente, em nossas bênçãos comuns.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, como de costume, hoje, eu vim falar-lhes do Amor, do Absoluto, da Unidade, e fundi-los nesta Beatitude.
Se vocês já não verificaram por si mesmo, vocês poderão, muito rapidamente, constatar o que eu vou dizer a

vocês.
Quanto mais vocês forem para a Luz, e para vocês mesmos, quanto mais o acolhimento da Luz se fizer, em

vocês, mais vocês notam que a Alegria aumenta, que a Paz aumenta.
Quanto mais a Luz estiver aí, quanto mais vocês a acolherem, menos existem questões, menos existem

medos, menos existe interrogação, porque o Amor, naturalmente, é todas as respostas.
Ele é a única resposta, e a Luz é o seu testemunho.

E aquele que vive a Luz, que vive o Êxtase, que vive o Samadhi (sejam quais forem as manifestações no
corpo: que isso seja através do Canal Mariano, da Onda da Vida, do Coração), irá experimentar, e vai

experimentar cada vez mais, este Amor como a única solução, a única possibilidade e, sobretudo, a única
Verdade.

***

O que foi levado a dizer-lhes o Arcanjo RAFAEL, eu poderia dizê-lo a vocês, mas à minha maneira (ndr: sua
intervenção de 20 de setembro de 2012) (1).

GEMMA GALGANI - 20 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-28M4Ya9NtDU/UXAYDejCRiI/AAAAAAAAA64/7B88VEWBvys/s1600/000Gemma20.09.2012.jpg


Não há outra escolha senão o Amor ou o medo, eu já havia dito isso a vocês.
Mas isso não é mais uma escolha intelectual ou mental, mas uma escolha que vai expressar-se no próprio

efêmero deste corpo, na sua consciência.
E eu diria que vocês vão vivê-lo, de maneira cada vez mais permanente e cada vez mais potente.

Se o Amor estiver aí, não há medo.
Se o Amor estiver aí, se vocês se fundirem neste Amor, não pode existir qualquer sofrimento capaz de se

manter, qualquer dúvida, qualquer interrogação.
O Amor é o bálsamo e a solução durante este período que se abre.

É aí que vocês irão se mostrar, a vocês mesmos, é aí que vocês poderão ter a demonstração, se isso ainda
não ocorreu, do que vocês São.

Então, fundir-se no Amor é fundir-se no que vocês São e é, sobretudo, fundir-se nesta Paz que nada pode vir
alterar, independentemente do que acontece sobre este mundo: não que vocês tivessem abandonado o

mundo, mas, simplesmente, o Amor assume todo o lugar, ele não deixa mais lugar para o mundo, ele não deixa
mais lugar para outra atividade senão para o próprio Amor.

É isso Ser o Amor.
É isso, como nós lhes testemunhamos, nós, algumas Estrelas.

Vocês serão, vocês também, as testemunhas, pela sua própria vivência.

***

Se vocês estiverem, realmente, fundidos no Amor, e na Luz que o acompanha (e que é a natureza do Amor),
então, vocês próprios irão constatar que nada é capaz de perturbá-los, que nada (da sua vida, da sua

consciência, do seu corpo, das suas relações) é capaz de alterar o que vocês vivem.
Isso vai se tornar muito evidente para vocês.

Então, é claro, se, para vocês, isso ainda não estiver evidente, isso irá convidá-los simplesmente a olhar-se
realmente, não como vocês pensam, não como vocês poderiam acreditar ou imaginar isso.

Vocês não poderão mais se esquivar, vocês não poderão mais fugir da Luz.
É preciso, então, olharem-se realmente, e o que irá acontecer, para vocês, é apenas a consequência direta do

estado de Amor no qual vocês Estão.

***

Vocês estão ainda em um amor condicionado e condicionante?
Vocês estão ainda em um amor que exprime a dualidade?

Vocês estão em um amor oriundo de uma crença?
Vocês estão em um amor / sentimento?

Ou vocês estão, realmente, em um Amor Vibral?
Toda a diferença irá lhes aparecer, ela será cada vez mais nítida.

O Amor não lhes pede para julgar, nem para condenar, assim como para não julgar ninguém, ou para condenar
alguém.

O Amor os chama, simplesmente, para o Amor.
É isso que é preciso realizar agora e isso (como foi dito, há alguns instantes, pelo Arcanjo RAFAEL) tornar-se-á

cada vez mais evidente.
Então, é claro, se vocês não viverem este estado de indizível Amor, não julguem, não condenem, não busquem

um motivo, uma causa que explique isso.
Mas, simplesmente, deixem agir, deixem ser a Luz que vocês São.

Não envolvam a sua personalidade, não envolvam os seus próprios combates.
O Amor jamais será um combate, e principalmente agora.

Porque, o que irá combater, não é o Amor.
O Amor é uma evidência, cada vez mais evidente, cada vez mais fácil.

Então, é claro, nem todos vocês estão, meus Irmãos e minhas Irmãs, no mesmo estado em relação a este
Amor.

Mas, agora, o Amor não vem somente chamá-los.
O Amor não vem perguntar-lhes se vocês o aceitam, ou não.

O Amor vem se estabelecer.
Cabe a vocês saber e ver onde vocês se estabelecem.

Não há nem julgamento, nem castigo, nem punição: há, simplesmente, a evidência e a Verdade que se
instalam.



E a Verdade não tem o que fazer do que é tão lábil, tão risível, em relação ao Amor, neste mundo.

***

Viver o Amor é viver esta Paz, é viver esta indizível Alegria que nada pode vir alterar, independentemente do
que chegar, independentemente do que lhes chegar, independentemente do que chegar seja a quem for, ou

seja ao que for.
Independentemente do local em que vocês estiverem situados, durante este período, mais do que nunca, nada

há a prever, mais do que nunca, nada há a antecipar, mais do que nunca, não há que planejar seja o que for.
Exceto, talvez, encontrar alguns Irmãos, algumas Irmãs, que estejam na mesma Vibração que vocês, não para
proteger-se, não para evitar alguma coisa (porque desejariam evitar o Amor?), mas, simplesmente, para viver

este Amor.
Mas, isso não deve ser conduzido por um medo, isso não deve ser conduzido por uma necessidade de prever

seja o que for.
Pois, o que nós lhes repetimos, durante meses, medo ou Amor, vai se tornar muito evidente para vocês.

Não nos seus comportamentos ou nas suas apreensões mentais, não na sua localização sobre a Terra ou com
tal ambiente ou com tal pessoa, mas, muito mais, diretamente no seu Coração.

E, deste estado, irá decorrer, para vocês, todo o resto.
Como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse há um ano e meio: “tudo está consumado”.

É tempo, agora, de verificá-lo por vocês mesmos.
Lembrem-se também de que vocês não poderão continuar a servir, de maneira alguma, os jogos da ilusão e

serem o Amor.
Isso não é uma escolha, isso não é uma atitude mental, isso não é uma precaução nem um medo, mas isso vai

lhes aparecer claramente, distintamente, como grande evidência.
Quanto mais os dias passarem, mais a sua capacidade para aceitação da Luz, nas etapas que foram

enumeradas, há quase dois anos, pelo Bem Amado JOÃO (desculpa: SRI AUROBINDO), tornar-se-á evidente
para vocês que é exatamente isso que vocês vivem.

E que apenas há a vocês para aceitar, ou para não aceitar isso.
Mas eu posso garantir que quanto mais vocês aceitarem, mais a Paz irá aumentar, mais a Alegria irá aumentar.

***

Lembrem-se também de que tudo o que acontece fora, acontece em vocês, do mesmo modo.
Não há diferença entre um vulcão que desperta do outro lado do planeta, e o que desperta em vocês.

Não há diferença entre o que aparece no seu céu, e o que aparece em vocês.
É apenas o olhar (o olhar alterado, o olhar da ilusão) que pode ainda fazê-los crer que isso é distinto e

diferente.
Mas, quanto mais vocês forem o Amor, mais vocês irão ver que não há a menor diferença entre vocês e o

mundo, em suas partes limitadas.
O Amor não vem somente chamá-los, ele vem forjá-los.
É a hora, efetivamente, da Promessa e do Juramento.

É a hora de verificar.
É a hora das contas: chamem isso de outra forma, mas isso não tem qualquer importância.

Porque, em última análise, e vocês sabem disso, no final, o que chega é a Liberdade mais total.
Então, cabe a vocês também saber (neste apelo insistente da Luz que é muito mais do que um apelo), colocar-

se a questão, é claro, de quem vocês São, mas também do que é importante, para vocês.
E será que o que é importante concerne ao efêmero, ou será que o que é importante concerne ao que vocês

São, na Verdade, além de todo o efêmero?
Dessa maneira, então, vocês se interessam pelo efêmero ou pela Eternidade?

Vocês se interessam pelo que vocês vivem, ou pelo que vocês podem conhecer, de maneira exterior?
Vocês aceitam se tornar como uma criança, real e concretamente?

Vocês aceitam o desconhecimento do que está chegando?
Desconhecimento quanto à compreensão ou à descrição.

Pois, o que está chegando é para viver, e este Amor, somente o olhar dividido, dissociado, somente o olhar do
medo, pode ali ver outra coisa.

Então olhem, olhem-se da forma que vocês olham o que acontece, em vocês como no exterior de vocês.
Não para julgar, não para analisar, ainda menos para condenar, mas, sim, se isso for possível, para redirecionar

o que pode lhes parecer resistente, o que pode lhes parecer em oposição à Paz e à Alegria que conferem o
Amor e a Liberdade.



***

E lembrem-se de que, quando há uma dúvida, quando há um medo, isso jamais é o Amor que se exprime, é
sempre o que pertence à personalidade, à ilusão, ao que é efêmero e ao que vai desaparecer, um dia ou outro.

O Amor não tem qualquer medo, qualquer desaparecimento, porque o Amor é Eterno.
E vocês São isso.

Então, se vocês não Forem isso, significa simplesmente que há uma irregularidade do olhar, uma irregularidade
do posicionamento.

Mas qual a importância, já que, em última análise, quanto mais rápido vocês fizerem desaparecer esta
irregularidade (aceitando que a Inteligência da Luz o faça), mais depressa vocês irão encontrar esta Paz e esta

Alegria.
Isso não requer qualquer esforço de vocês.

Isso requer de vocês, simplesmente, a Clareza e a Humildade.
Tornar-se como uma criança não é mais uma palavra em vão: é a magia da Vida e do Amor, é a magia da

Verdade.
É participar do Amor, é fundir-se no Amor.

Então, é claro, se vocês olharem com os olhos, com o mental, vocês podem ali ver outra coisa.
Mas se vocês olharem, realmente, com o Coração, então vocês vão ver exatamente o oposto.

Vocês podem deduzir, segundo o que habita vocês, vocês podem deduzir, segundo as suas atividades, o que
vocês irão criar, o que vocês irão manifestar.

E isso é muito simples: há ou que manifestar o Amor, ou que manifestar o medo.
Mas nenhum medo pode aturar o Amor, assim como o Amor não pode aturar medo algum.

E isso vai se tornar cada vez mais evidente, e cada vez mais rápido, durante as manifestações.

***

O seu salvo-conduto é o Coração.
O seu salvo-conduto é a reunião de vocês conosco.

E, aliás, eu antecipo um pouco: MARIA irá lhes anunciar que, dentro de muito pouco tempo, os seus períodos
de Alinhamento não serão mais simplesmente um serviço para a Terra, ou um serviço para a Luz, para acolher,

mas serão os meios privilegiados de entrar em contato conosco, e de estabelecer a sua Comunhão
conosco, e a nossa Comunhão com vocês.

Mas, também, de começar a viver o que o Comandante lhes disse, ontem, ou seja, a sua própria Dissolução
no Amor, vendo-se fundir-se no Amor Eterno.

Não há mais barreira.
Não há mais separação.

Tudo o que havia sido isolado, tudo o que havia sido confinado, vê chegar o seu próprio fim.
E, nesses tempos mais reduzidos, vocês têm a oportunidade, insuspeitada por enquanto (mesmo hoje, mesmo
para aqueles de vocês que estão estabelecidos no Absoluto), de ver que nós estamos ao lado de vocês e que

estaremos aí, cada vez mais, de maneira permanente.
Então, como nós sempre lhes dissemos, nós não podemos atravessar a Porta no lugar de vocês, mas nós

podemos acolhê-los.
Nós podemos mostrar-lhes e demonstrar-lhes que nós estamos com vocês.

Muitos de vocês já percebem isso, ou nos chamando, ou de maneira espontânea.
Mas isso irá se tornar cada vez mais evidente.

Os Contatos e as Comunhões vão assumir o aspecto de Comunhões de Amor indizível.
E desse Contato, é claro, vocês irão constatar que o medo não tem mais qualquer chance em vocês, que o
medo irá lhes parecer como totalmente estúpido, não pertencendo a vocês, não emanando de vocês, mas
simplesmente inscrito neste corpo, e, além disso, talvez, nas memórias do que foi vivenciado no passado.

Mas o Amor vai fazê-los compreender que vocês não São qualquer passado que vocês vivenciaram.

***

O Amor os faz sair desta linearidade do seu tempo aparente, para colocá-los na Eternidade, aí onde não pode
existir o menor sofrimento e a menor interrogação.

É uma Verdade que é para viver e é uma Verdade que será para ser manifestada.
Alguns de vocês, que isso seja com MA (ndr: MA ANANDA MOYI), com MARIA, comigo, com outros, já tiveram



a chance de poder se beneficiar disso.
E, novamente, não se trata de uma sorte: essa é uma palavra ruim.

Simplesmente, vocês acolheram, um pouquinho antes dos outros, esta possibilidade.
Independentemente dos momentos que vocês tiverem que viver, nos locais onde vocês estão, com as

pessoas que lhes são próximas e queridas, com pessoas mais distantes, lembrem-se da nossa Comunhão,
lembrem-se da possibilidade de entrar em ressonância conosco, de viver esta Comunhão, esta Fusão total de

Amor e, então, tudo irá acontecer, efetivamente, como por uma magia incrível, para vocês, ainda hoje.
A Lei da Graça, a Fluidez da Unidade, a Alegria, a Paz, serão de uma evidência que mesmo o seu mental, se

ele ainda existir, não poderá mais se opor à intensidade deste Amor.
Este Amor irá nocauteá-los, mas ele irá nocauteá-los de Amor, ele irá propiciar-lhes viver, com lágrimas de

Alegria, o que vocês São, se vocês não o tiverem vivenciado ainda.
Então, eu lhes diria também que qualquer resistência é em vão.

Mesmo aqueles que acreditam poder resistir apenas irão fazer-se (através da estimulação dos seus elementos,
da estimulação do sentido do seu mental) ir ainda mais depressa para a sua Liberdade, para a sua Liberação.

Mas, lembrem-se de que nós contamos com vocês, porque permanecendo Tranquilos, vocês são os
Libertadores, vocês são aqueles que estabelecem, por toda parte sobre esta Terra, este assentamento da Luz

e do Amor.

***

O momento chegou.
Então, esse momento é um momento de Alegria, um momento de gratidão em que a Paz tornar-se-á cada vez

mais importante no Interior de vocês.
Seja o que for que se deixar ver este mundo, isso não tem qualquer importância, mas isso não será uma

crença, vocês irão vivê-lo realmente.
Fundir-se no Absoluto Amor, isso não é se retirar, mas é bem estar aí, totalmente aí, instalados no Instante

presente e no Tempo presente, e viver o Amor.
Nossas Comunhões serão cada vez mais flagrantes, e cada vez mais amorosas.

O conjunto dos Duplos, sejam eles quais forem, irá aparecer-lhes cada vez mais claramente.
Isso já foi abordado a vocês, pouco antes do nascimento da Onda da Vida.

Então, seja qual for esse Duplo, vocês irão constatar que, em última análise, ele e vocês, constituem apenas
Um, e que vocês e o mundo, são apenas um só.

E que o conjunto dos universos e vocês, são apenas um só.
O Amor está aí.

E Ser este Amor é não mais ser o medo, é não mais ser o que é estreito, limitado, o que tem medo e que se
projeta em um acontecimento ou outro.

É não mais depender do que quer que seja senão, justamente, do Amor.

***

Está aí o convite desses tempos.
Está aí o convite deste período que começa (vocês sabem disso, agora) dentro de pouco tempo, e que deve
conduzi-los ao Centro de vocês mesmos, se vocês não estiverem ainda ali, ao que foi nomeado o coração do
Coração, o local que é o Centro em qualquer centro: aí onde está o Amor, aí onde está a emanação do Amor,

aí onde está o Absoluto, aí onde está a Unidade, aí onde está a FONTE, aí onde vocês São.
Então, não é mais tempo de ficar pronto, é tempo simplesmente de olhar, de se olhar com esta Humildade,

esta Infância, esta Simplicidade.
Não é mais tempo de combater seja quem for e, sobretudo, não vocês mesmos, no que vocês são, nem de se

opor seja ao que for.
Então, é claro, essa palavra foi depreciada: trata-se do perdão.

Mas, além do perdão, é preciso estabelecer-se na Graça, porque, quando vocês estão na Graça, seja qual for
o problema (em vocês, como no exterior de vocês), ele também é perdoado por que ele é beneficiado desta

Graça.
Sejam quais forem as pessoas, sejam quais forem as situações, isso não é nada.

Pois essas situações, mesmo sendo as mais difíceis para vocês (e vocês tiveram a experiência, e todos nós a
tivemos, durante as nossas vidas): seja qual for o sofrimento, a dor, jamais isso persiste.

Isso depende de um espaço-tempo que é linear, empregando e invocando lembranças, sofrimentos, perdas.
Mas nenhuma perda pode persistir.

Ainda mais que, quando o Amor está aí, não há perda alguma.
Porque vocês consideram, naquele momento, pois vocês vivem isso, que o Amor é o seu Dom e a sua



Natureza, por causa que vocês vivem isso.
Então, o que causaria uma perda no que é Eterno?

O Amor vem, de algum modo, fundindo-se nele, ensiná-los a relativizar o que é relativo e a aquiescer ao que é
Absoluto, Eterno e Infinito.

Sem esforço, sem dificuldade, no Amor.
A dificuldade e o esforço estão justamente na resistência ao Amor, na oposição ao Amor.

Porque vocês acreditam que o Amor é assim ou assim, em relação ao que vocês vivenciaram.
Mas, se vocês viverem o Canal Mariano, a Onda da Vida, o Fogo do Coração, as Coroas Radiantes, o

Despertar da Kundalini, não importam todos esses nomes.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que não pode ali existir o menor espaço para a dúvida, o menor

espaço para o medo, o menor espaço para uma apreensão do amanhã ou do depois de amanhã.
Fundir-se no Amor é encontrar, muito além da confiança e da fé, é encontrar a Verdade.

E esta Verdade, ela os liberta de tudo o que é falso, de tudo o que não persiste, de tudo o que apenas passa e
que tem apenas um tempo (quer sejam os elementos da sua vida, como deste corpo, como do mental).

***

Descobrir a Eternidade, na sua vida encarnada (como algumas Estrelas, nós explicamos isso, pelo nosso
caminho), está também, hoje, aberto a vocês.

Na totalidade.
Releiam os nossos testemunhos e vocês vão ver, por vocês mesmos, que vocês podem viver a mesma coisa,

não como um sonho, não como um ideal, mas na Verdade do instante.
Tenham isso em mente: tenham a mente aberta, e tenham o mental voltado para este Amor.

Não o escutem quando ele lhes propuser outra coisa, quando ele os colocar no medo, quando ele os colocar
na necessidade de se preparar a outra coisa que o Amor, de prevenir de outra coisa que o Amor.

Se vocês mantiverem esta Simplicidade, onde vocês estiverem, vocês serão banhados neste Amor, vocês irão
se fundir no Amor.

Outra Estrela, SNOW, falou-lhes dos Elementos e lhes disse que esses Elementos nada poderiam contra
vocês.

Como é que um Elemento poderia, ao revelar o Amor, prejudicar o que quer que seja além do que é efêmero,
do que é um olhar separado e dividido?

Mas, se vocês estiverem instalados no que vocês São, então tudo isso irá lhes parecer (como diria o seu
interveniente tonitruante: BIDI) como um palco de teatro.

Mas, para isso, é preciso descer do palco.
Isso não quer dizer rejeitar este cenário ou extinguirem-se vocês mesmos (que seria apenas uma reação), mas

vê-lo, realmente.
E o Amor lhes permite isso, ele vai permitir-lhes cada vez mais.

Então, estejam vigilantes.
Vigiem não somente nos momentos em que a Luz pode chamá-los.

***

Vivam agora plenamente esses novos Alinhamentos que estão por vir, porque vocês dali irão tirar,
efetivamente, uma força indestrutível que não é um poder, mas que é a potência do Amor (ndr: ver em

Protocolos Prioritários: “Novas modalidades de Alinhamento”) (2).
O Amor, o Verdadeiro, não é aquele que vocês têm imaginado, não é aquele que ensinaram a vocês, de uma

maneira ou de outra, mas aquele que vocês vivem.
Lembrem-se das minhas palavras, naqueles momentos.

E lembrem-se, também, de que nós estamos aí, realmente.
Às vezes, nós os chamamos à noite, pelo seu primeiro nome, sem nada mais dizer.

Por vezes, nós iremos lhes mostrar imagens.
Por vezes, nós iremos nos comunicar, com vocês, com palavras.

Não importa.
A finalidade não são as palavras, nem as imagens, mas, sim, a nossa Comunhão e o Amor.

Se vocês tiverem isso em mente, então vocês irão se banhar na felicidade, de maneira cada vez mais evidente
e muito evidente.

O Amor é a solução de um problema que, aliás, não existe, já que o Amor é tudo.
O problema existe unicamente quando há a personalidade, quando há o medo.

A solução é quando há o Amor, que faz ver que jamais houve problema.



Tudo depende, como diria o tonitruante interveniente (ndr: BIDI), do seu olhar, do seu ponto de vista e,
sobretudo, da sua localização.

Onde vocês se situam, na sua consciência: na sua parte limitada ou na sua parte ilimitada?
O resultado é totalmente outro, pelo menos durante este período.

***

Nós precisamos de vocês, nós precisamos de vocês na sua capacidade para Transparência.
Nós precisamos de vocês como vocês precisam de nós, a fim de estabelecer esta Comunhão, esta Fusão dos

Planos e das Dimensões que estão chegando, pondo fim ao isolamento e ao medo.
Pôr fim ao isolamento e ao medo não é cultivar o medo, de nenhuma maneira.

É realmente estar além da confiança e da fé, na evidência da ação da Luz, em sua Inteligência, no seu efeito e
nesta Alegria que é conferida.

Vocês não têm que buscar a Alegria, porque vocês São a Alegria.
É isso que vai ser conscientizado, para vocês.

A eliminação de toda a distância, entre o Interior e o exterior, é a conclusão.
É isso, fundir-se na Luz de Amor Absoluto.

É a isso, agora, que vocês são convidados: a encontrar-se, a Comungar conosco.

***

Aí estão as poucas palavras que eu tinha para dizer, elas não são muitas porque outras coisas serão ditas a
vocês nos próximos dias.

Mas eu vim, de algum modo, iniciar esta possibilidade, durante os seus Alinhamentos, agora, de me chamarem,
ou de chamarem uma das representantes e oficiantes do Manto Azul da Graça, de maneira privilegiada (ndr:

GEMMA, MA ANANDA MOYI e MARIA).
Mas, se houver, em vocês, afinidade com outra Estrela, então façam isso.

Se eu lhes falo de Estrelas, mais do que os Anciãos ou os Arcanjos, é que na emanação da nossa Presença e
da sua Presença, pode ser mais fácil, em um primeiro momento, estabelecer esta Comunhão.

A menos que vocês tenham, é claro, uma afinidade Vibratória particular com um Arcanjo ou um Ancião.
Não importa.

Mas, nesses primeiros dias, recorram, de preferência, à MARIA, à MA ANANDA ou a mim mesma.
Vocês irão constatar a que ponto a Alegria se instala e que o medo não existe mais.

Porque há uma tal confiança no Amor que é instalado, que vocês não têm mesmo mais ideia de pensar em um
medo, ou ideia de reviver os medos, ou ideia de preparar seja o que for.

O que é para preparar é vocês, como a noiva que se prepara antes do seu casamento.
Nada há a antecipar.

Nada há a imaginar senão esse próprio casamento.
E é o casamento, com vocês mesmos, na sua Eternidade.

Nós estamos aí para isso, vocês vieram para isso.
Então, se houver perguntas em relação ao que eu disse, eu os escuto.

***

Pergunta: se um Elemento trabalhar intensamente ao redor de nós, convém entrar em comunicação
com este Elemento a fim de reforçar o nosso posicionamento no Amor?

Isso irá ocorrer naturalmente.
Se, por exemplo, no local em que você se situa, houver um Elemento privilegiado, um Cavaleiro que se
manifesta, um Hayoth Ha Kodesh intervindo, você vai sentir, em você, no nível da cabeça, o Triângulo

correspondente (ndr: ver em Protocolos: "As 12 Estrelas de MARIA") (3).
A ressonância desse Triângulo, que está em você, com o Elemento manifestado no seu ambiente, é já uma

Comunicação.
Mas esse tipo de Comunicação é também uma Comunhão, mas diferente da personificação de uma Estrela, de

um Ancião ou de um Arcanjo.
Porque, aí, no nível dos Elementos, você toca o arquétipo mais sutil e mais potente que circunda A FONTE.
Portanto, não há que decidir, mas a presença de tal Elemento ao redor de você (que ele seja ilustrado pela
natureza, ou por um Irmão ou uma Irmã) vai necessariamente fazer ressoar, em você, o Triângulo elementar



correspondente.
Então, naquele momento, manter-se Tranquilo, nada fazer, viver a ressonância, viver a Comunhão do mesmo

modo que conosco.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que tudo o que quiser se preservar é apenas um reflexo do medo.

Onde você estiver, se o Elemento chamá-lo, responda ali.
Mas a resposta é colocar-se em ressonância e em Comunhão.

Do mesmo modo que, para a Luz, em seus diferentes componentes, o elemento que se manifesta é também
um elemento da Luz, mais específico do local em que você está, mas também de você, já que você está ali.

***

Pergunta: um animal ou um vegetal pode fazer o Amor entrar em ressonância?

Um animal, um vegetal, uma folha de grama, um grão de areia, está habituado ao mesmo Amor que o seu.
Só o olhar separado mostra a vocês que há uma diferença entre um grão de areia, uma folha de grama, uma

árvore ou a sua forma.
Se houver esse olhar separado, há então uma distinção de forma.

Esse é um olhar separado.
Mas, a partir do momento em que o Amor se fundir em você, como você se funde nele, você não pode fazer

qualquer diferença entre um Irmão e uma Irmã, entre um grão de areia, um vegetal, um Arcanjo.
Isso é uma vivência.

***

Pergunta: o abandono do Si é possível sem este Amor incandescente?

O abandono do Si é este Amor incandescente.
Enquanto houver resistência, enquanto houver uma identidade (nós desenvolvemos amplamente tudo isso),

não pode ali haver Amor.
Há uma ideia do Amor, há a projeção do Amor, há a idealização do Amor, mas esse não é o Amor.

***

Pergunta: os Elementos são um componente da Luz?

Minha Irmã, permita-me remetê-la às intervenções, mais antigas, do Comandante, porque ele explicou
amplamente tudo isso.

Eu diria, simplesmente, que cada Elemento é uma animação específica da Luz, certo estágio de manifestação
da Luz.

São os Quatro Pilares.
Por analogia, são os Quatro Pilares da cabeça e do Coração.

Por analogia, são os Hayoth Ha Kodesh, os Cavaleiros do Apocalipse.
Eles são, eu diria, os efetores da Luz, mas eu não direi mais nada.

Isso nos afastaria do nosso objetivo.

***

Pergunta: em todos os Alinhamentos, nós poderemos então chamá-los?

Isso será oficializado, de maneira certamente mais clara do que eu, por MARIA.
E isso será possível a partir do dia seguinte da intervenção de MIGUEL (ndr: a partir de 23 de setembro de

2012).
Lembrem-se de que, dali onde nós estamos, nós não estamos limitados a uma forma, como vocês, e de que
eu posso estar com você como eu posso estar com milhões de outros seres humanos, do mesmo modo e ao

mesmo tempo.
Não há limite.



Então, é claro, esta ressonância e esta Comunhão serão multiplicadas se vocês forem cada vez mais em
grande número vivendo isso.

E isso irá instalar a nossa Presença, de maneira cada vez mais perceptível, para o conjunto dos Irmãos e Irmãs
da Terra.

***

Pergunta: a instalação neste Amor indizível é uma condição ao Abandono do Si?

Ela o acompanha.
Ela não é uma condição, mas uma preliminar.

O Canal Mariano pode desencadear este Abandono do Si.
A Onda da Vida desencadeia isso, necessariamente, pela sua propagação.

O Fogo do Coração também pode ali agir.
Mas não são vocês que decidem isso.

São justamente as circunstâncias dos nossos Encontros e das nossas Comunhões.
É o que nós lhes deixamos viver, desde já muitos meses, desde que nasceu a Onda da Vida.

Quando vocês tiverem a oportunidade e a possibilidade de nos ouvir na linguagem em que nós nos
exprimimos, de nos ler, para alguns de vocês, naquele momento, vocês sabem pertinentemente que a

Vibração da Luz está aí.
Houve uma abordagem progressiva, mas não são vocês que podem decidir seja o que for em relação a isso.

É, justamente, quando vocês desaparecerem de todo o efêmero e de toda a vontade que isso se realiza.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, minhas Irmãs e meus Irmãos, eu me preparo para conectar com vocês, de maneira muito mais tangível
para vocês.

Permitam-me, todos juntos, viver um momento caro para o meu Coração, de Comunhão com todos vocês,
antes de encontrá-los de maneira mais íntima.

Juntos, para vocês, como para mim, eu decreto a Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lhes digo até muito prontamente, em cada um de vocês.
E até breve.

Até logo.

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

1 – ARCANJO RAFAEL (20 de setembro de 2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/rafael-20-de-setembro-de-2012...

*

2 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/rafael-20-de-setembro-de-2012-autres.html


***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article90f8.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-20_septembre_2012-ar...
20 de setembro de 2012

(Publicado em 21 de setembro de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article90f8.html
http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-20_septembre_2012-article90f8.pdf


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121001_-_GEMMA_...

~ SENTIR-SE SER UM ~~ SENTIR-SE SER UM ~

Eu sou GEMMA GALGANI. 
Eu venho me exprimir, em vocês, enquanto Estrela UNIDADE. 

Permitam-me, primeiramente, deixar exprimir, e lhes exprimir, a Graça do nosso encontro.

... Partilha do Dom da Graça ...

O que vou lhes transmitir poderia ser, de algum modo, uma sequência do meu testemunho pessoal da Unidade,
quando da minha vida (ndr: ver sobre este tema as intervenções de GEMMA GALGANI de 10 de agosto de

2011, 23 de agosto e 2011 e 15 de setembro de 2011) (1). 
Eu vou, pelas palavras e pela Vibração da minha Presença, e da de vocês, tentar transmitir-lhes o que

acontece, no momento em que vocês sentem Ser Um.

GEMMA GALGANI - 1o. de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121001_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-N7K8JGjnQ5E/UwYNkMYauaI/AAAAAAAAEK8/5Qd9mew9NuQ/s1600/000+GEMMA+-+01.10.2012.jpg


Pois o que se desenrola, em vocês, sobre este mundo, essa colocação na presença do que MA chamou de
amor projetado e de Amor Consciência (ndr: intervenção de MA ANANDA MOYI de 1o. de outubro de 2012)

(2), é o seu próprio Encontro com Vocês mesmos, na sua Unidade e na sua Eternidade. 
É claro, existe uma série de sinais, que são os sinais do apelo, eu não vou retornar a isso (quer sejam as

modificações corporais, quer seja o aparecimento das Vibrações e das Presenças ao seu lado, quer seja o seu
Som Interior que se modifica, no Canal Mariano). 

Em resumo, quaisquer que sejam as manifestações (e mesmo além dessas manifestações), sentir-se Ser Um
poderia ser definido como o Casamento com CRISTO, o Casamento com Você mesmo, na Eternidade e no

Estado de Ser, o Casamento com o conjunto da Criação, o Casamento de Liberdade e de Liberação.

***

Sentir-se Ser Um pode ocorre tanto nos seus instantes e momentos de Comunhão (cada vez mais) como nos
seus momentos de meditação, de oração ou de Alinhamento. 

É o momento em que se vivem as Comunhões, as Fusões, e também, agora, as Dissoluções. 
Nos momentos que a Terra vive, esse Encontro é, para todos, para cada um.

Reconhecê-lo não causa qualquer problema, nem requer qualquer esforço, pois sentir-se Ser Um se
acompanha de tais modificações da consciência ordinária, que não dá lugar para pairar dúvida alguma. 

Nenhum lugar é possível para a dúvida, por que a Comunhão à Unidade, a Comunhão à Presença (a sua, como
do Duplo, como de CRISTO, como da Luz) põe fim à separação, põe fim ao sentimento de estar isolado e

confinado. 
É então a Consciência que, primeiramente, vive a sua própria Liberação. 

Os sinais do Céu e da Terra são apenas testemunhos, eles também, desse Encontro. 
A Terra alcança a sua Unidade, o seu acesso multidimensional, da mesma maneira que vocês.

***

Sentir-se Ser Um, é não mais ser dividido, não mais ser separado, não mais exprimir, manifestar ou conceber a
dualidade. 

É sair de qualquer sistema de confinamento. 
É provar a Alegria, que é vivida como uma consumação: consumação da Revelação, consumação do que

sempre esteve aí, e que estava oculto, escondido, pela pessoa, pelos sonhos, e pelas ilusões de cada um.
Sentir-se Ser Um, é não mais sentir limite, nem desse corpo (no qual vocês estão), nem da sua Consciência,

nem de qualquer ideia. 
É o momento em que o mental nada mais pode lhes ditar. 

É o momento em que qualquer emoção e qualquer reação estão ausentes. 
O corpo pode estar paralisado, o Som pode se amplificar no seu Canal Mariano, ou uma das Irmãs ou um

Arcanjo pode estar ao seu lado. 
Alguns encontros noturnos são também convites para sentir-se Ser Um. 

Todos esses estados, todas essas experiências, são levadas a aparecer ou a se generalizar, e a se amplificar,
para todos os Irmãos e Irmãs da Terra. 

É claro, há entre nossos Irmãos e Irmãs, aqueles que já estão nessa vivência.

***

Sentir-se Ser Um, é escapar a qualquer condicionamento, é Ver Claro, a propósito de tudo, como sobre tudo. 
E é, sobretudo, não mais ser afetado pelas circunstâncias, também aquelas referentes ao seu corpo no qual

vocês estão: que pode ser Transfixado por uma dor, sem que a consciência seja alterada. 
Até agora, a consciência do corpo estava tão agarrada a esse corpo, que qualquer dor e qualquer sofrimento

podia ser vivido, e era vivido, como uma alteração da própria consciência, nesse corpo, pela dor.
Sentir-se Ser Um, é não mais ser afetado por essa consciência do corpo. 

Isso não quer dizer rejeitar esse corpo, por que ele é portador do que vocês São, mas sim, recolocá-lo no seu
lugar correto: um estado particular, e limitado, da Verdade do seu Ser real.

***

Sentir-se ser Um, é fundir-se na Luz, nessa Luz Branca, onde mais nenhuma forma é discernível, onde
nenhuma das limitações pode aparecer.

Sentir-se Ser Um é um momento em que um estado de Plenitude aparece (que é chamado a ser o prêmio
diário, se vocês o aceitarem) do que vocês São, sobre este mundo.

Sentir-se Ser Um põe fim, também, a qualquer marcha, a qualquer questão, a qualquer espera.
Sentir-se ser Um, e exprimir essa Unidade, é estar nesse Amor Consciência, que se instala de maneira cada



vez mais potente. 
É não mais ser afetado pelo que, antes, afetava vocês.

***

Sentir-se Ser Um é um estado de Potência total do Amor. 
Essa Potência não se apoia em nenhum poder, mas simplesmente, sobre a evidência da sua natureza. 

O Impulso da Luz, desde a Liberação da Terra, e desde o desaparecimento total das linhas confinantes, e a
Liberação, também, das suas rodas de energia situadas na parte inferior do corpo, deixa-se sentirem-se Ser

Um, cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensamente. 
Fundir-se na Luz Branca, fundir-se na Unidade, é se beneficiar dessa Inteligência da Luz, que vai transformar

suas vidas (sobretudo nestes tempos particulares da Terra), que vai, se vocês aí estiverem submetidos,
transformar a ação/reação em Ação da Graça.

Sua vida irá se preencher de tudo o que é necessário, em vocês. 
Além da satisfação dos sentidos, além de qualquer compreensão e de qualquer conhecimento, encontra-se
esse estado, onde sentir-se Um, sentir-se Ser Um, vai se tornar cada vez mais potente, em relação a este

mundo. 
É descobrir um Espaço e um Tempo (fora do espaço habitual e do tempo habitual) onde se desenrola a vida,

aqui, aí onde vocês estão.

***

Sentir-se Ser Um os alimenta, e os alimenta sob todos os pontos de vista.
Sentir-se ser Um, é ser recoberto, literalmente, no nível de cada célula, de cada parte sutil desse corpo, pela

Luz. 
E a Luz é o alimento que vem modificar totalmente os seus mecanismos corporais, como os seus mecanismos

de funcionamento. 
Essa Luz é alimento, por que ela os alimenta realmente. 

Ela alimenta até mesmo esse corpo. Isto se refletindo, como talvez vocês saibam, e talvez vivam, pelas
modificações indispensáveis do que entra no interior desse corpo. 

Uma das minhas Irmãs Estrela vai lhes falar muito mais do que eu sobre isso (ndr: intervenção de
HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (3).

***

Isto ao que eu os convido, isto ao que os convida a Luz e o Amor, é para, cada vez mais frequentemente,
sentir-se Ser Um. 

Isto não é mais somente um apelo da Luz (tal como nós tínhamos definido a vocês, há muitos meses), mas é
verdadeiramente um convite, um convite da Luz, para Ser a Luz, que é o que vocês São. 

E esse apelo vai se tornar muito potente. 
A tal ponto, que a um dado momento, estritamente nenhuma Irmã, nenhum Irmão, de qualquer subordinação

que seja, poderá ignorá-lo. 
Então, é claro, aqueles que ainda têm crenças irão chamar a Luz de diferentes maneiras, e de diferentes

nomes, segundo a sua própria experiência.  
Mas além da experiência, além das crenças, o que será vivido irá se impor por si mesmo, como uma evidência,

como um convite, o mais maravilhoso que lhes possa ser endereçado. 
Isto não é mais, então, somente um apelo à Luz, um apelo à Unidade, mas, sim, a instalação da Unidade. 

A instalação da Unidade faz desaparecer, em vocês, a dualidade, qualquer dualidade. 
Da mesma maneira que ela fará desaparecer as dualidades inscritas neste mundo, todos os conceitos que têm

governado as vidas, desde um certo tempo, sobre esta Terra.

***

Sentir-se Ser Um, é não mais resistir ao Amor. 
O que não é reivindicá-lo, ou buscá-lo, é aceitar Sê-lo, realmente, além de todas as contingências desse corpo,

dessa vida. 
A Luz torna-os Transparentes, ela os torna Potentes. 

Potentes no Amor. 
Não potentes em uma vontade ou na expressão do que é limitado, mas Potentes no seu ilimitado, neste sentir,

nesta percepção de: Ser Um.

***



Sentir-se Ser Um, não é uma crença, não é uma ideia: é a vivência, clara e direta, da Consciência podendo se
manifestar (como vocês sabem, como eu repeti) no nível de sintomas do corpo, mas que não são os sinais e

os testemunhos. 
É o momento, em que a Consciência se redescobre, como lhes disse o Ancião IRMÃO K, Livre e Autônoma,

sem separação e sem divisão, em vocês, como com o resto do mundo (ndr: ver em particular, sobre este tema,
as intervenções de IRMÃO K de 1o. de abril de 2011 e de 03 de julho de 2011) (4). 

Seja o que for que se deixar ver e viver este mundo, vocês veem além das aparências. 
O olhar não será mais aquele de uma pessoa separada, mas o olhar do que vocês São.

***

Sentir-se Ser Um, é manifestar a Unidade, é manifestar o Amor, essa manifestação não depende de nenhum
querer, de nenhuma decisão, nem de nenhuma interpretação. 

É provar e viver o Amor, como uma onda inesgotável, como muitos de vocês já viveram, através da difusão da
Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça. 

E é claro, sentir-se Ser Um, é, além de qualquer subordinação religiosa, Fusionar com o Princípio Eterno. 
Então, quer vocês chamem de KRISHNA, de CRISTO, de BUDA, não importa, isso não é senão um nome,

mas é, sobretudo, um estado indizível, de reencontrar a Natureza profunda, e real.  
É aceitar que essa Natureza, real e profunda, no nível deste tempo coletivo da Terra, faça desaparecer tudo o
que era falso, tudo o que era resistência, tudo o que não era real, e que não era Amor, mesmo apoiado por um

traço de Amor.

***

Quando vocês se sentem Um, quando vocês se sentem Ser Um, o sentimento de separação desaparece,
totalmente. 

Isso pode ir, como já foi expresso, como o desaparecimento, real, do próprio sentido da sua identidade sobre
este mundo. 

Substituído pelo que vocês se tornaram, essa Memória Galáctica, contendo tanto as suas Linhagens, como a
sua Origem, como o seu Encontro com os Mundos já Unificados, como aqueles que jamais estiveram na

dualidade. 
É fazer os encontros, mas esses encontros não se inscrevem através de um interesse pessoal ou social, mas

é o Encontro, o excepcional e o Único. 
Seja o que for que o seu cérebro vai dizer a vocês, e colocar em palavras, serão apenas palavras, em relação a

esse sentir Ser Um, que é a Verdade.

***

Todo este período que antecede o Anúncio de MARIA visa, de algum modo, deixá-los aperfeiçoarem-se pela
Luz. 

Vindo não somente transformar a ilusão da pessoa, mas, no fim, fazê-la desaparecer completamente, em um
ato de Dissolução e de Ressurreição.

As percepções que se deixam viver, nesse sentir Ser Um, estão bem além de qualquer ideia, de qualquer
pensamento, de qualquer projeção, é claro. 

É reencontrar, de algum modo, o seu estado Natural, que não é afetado por qualquer elemento, que não seja
ele. 

Muitas manifestações são esperadas, nesse corpo, como na sua pessoa, como neste mundo. 
Da sua capacidade para não ser essas manifestações do Encontro (sobretudo, do ponto de vista da pessoa e
do mundo), mas, bem mais, de Ser do ponto de vista da sua Eternidade, e da Verdade além deste mundo, isso

será extremamente facilitado para vocês.
Lembrem-se de que a resistência será sempre um medo e um sofrimento, e que o Abandono à Inteligência da
Luz, e o Abandono do próprio Si, serão uma grande Leveza, uma grande Paz, e, sobretudo, uma Completitude

a nenhuma outra comparável.

***

Sentir-se Ser Um, é viver a Unidade, em sobreposição com esta dualidade, até o momento em que a Unidade,
pela intensidade da sua Luz e do seu Amor, irá limpar toda zona de Sombra, e todo mundo ilusório. 

Aquele que se Abandona à sua Unidade, aquele que Abandona, até mesmo, o Si, viverá, cada vez mais
frequentemente, o estado de Graça. 

Onde a vida torna-se evidência, mesmo privado de tudo, por que a vida não está mais limitada, então, à
consciência desse corpo ou dessa pessoa. 



E quando essa Unidade é vivida, quando esse Amor Consciência é vivido, quando essa Autonomia e essa
Liberdade são vividas, não existe nada, no nível da consciência (do corpo como da pessoa), que possa

continuar a se opor, ou a desviar o que quer que seja do que vocês São.
Em meio a esta Graça, não pode existir a menor falta, a menor anomalia, o menor vazio. 

No que vive este mundo, sentir-se Ser Um é, verdadeiramente, um estado de Integridade, total. 
É o momento em que todas as ilusões caem, as suas como as do mundo, e outras. 

Sem julgamento, mas em uma espécie de compaixão, não afetada pelas emoções, daquele que, agora, está
Liberado e que, mesmo se estiver presente sobre este mundo, já não é mais deste mundo.

***

O Encontro da Luz com esta densidade da Terra, o Encontro com a Unidade, com a Presença, e com o que
vocês São, é o único elemento capaz de realizar esta mudança Dimensional, sem noção de perda e de

sofrimento, sem noção de pesar. 
Pois Ver Claro sobre a Realidade e a ilusão (que confere a Unidade) permite privar-se mais rapidamente da

ilusão, e de qualquer efêmero, por que não há mais Desconhecido.
Então, não é a Passagem do conhecido ao Desconhecido, mas, sim, essa Transformação (que está em curso,

atualmente sobre a Terra) que realiza este trabalho. 
O Desconhecido desvelando-se, não pode mais haver medo desse Desconhecido, nem dúvida, nem pesar,

referente ao que passou e desapareceu. 
A Memória Galáctica é bem maior e vasta do que uma memória inscrita no tempo desta Terra, refente às suas

vidas passadas. 
A memória da ilusão vai então apagar-se diante desta Memória Galáctica e integral, onde a Eternidade se

inscreve.

***

Se vocês aceitarem tudo o que acontece, nesse momento, em vocês e sobre a Terra, se vocês disserem um
“sim”, sincero e massivo, nada mais poderá ser como antes, para vocês, como para a Terra. 

O que acontece, em vocês, como sobre o mundo, é a mesma coisa. 
Quer a ação dos Elementos lhes apareça por imagens, ou quer a ação dos Elementos apareça em vocês, não

há estritamente qualquer diferença.
Sentir-se Ser Um os faz sair, cada vez mais facilmente, de todas as ilusões, sem pesar, sem tristeza, sem

perda, e sem sofrimento. 
O que era desconhecido vai tornar-se conhecido para vocês, se já não for fato.

Conhecendo esse Desconhecido, seja qual for o choque experimentado, não haverá mais a possibilidade de
se perder, ou de se perder novamente, na dualidade, ou em qualquer ilusão.

***

A Luz os convida, de fato, agora, a Ser o que vocês São, na Eternidade. 
Ela os convida a Reconhecerem-se, de maneira cada vez mais evidente para vocês. 

Através do fato de sentir-se Ser Um, e de viver a Unidade, através da Alegria, do Samadhi, ou do Êxtase. 
Quando o Desconhecido lhes for totalmente conhecido, vocês vão rir do que lhes era conhecido antes, em

meio a ilusão.
Mas apreendam, também, que muitos dos Irmãos e das Irmãs não terão a oportunidade de vivê-lo por

antecipação, como vocês. 
E é aí onde vocês se tornam importantes. 

Não querendo ajudar ou salvar seja quem for, mas, simplesmente, mostrando-se tal como vocês São, em
Verdade. 

E mostrando-se tal como vocês São, em Verdade (na sua Unidade, na sua Presença, no Absoluto, no que lhes
é doravante conhecido), então, vocês serão, de algum modo, os famosos Libertadores da Terra: uma Luz que

brilha na noite (a noite da pessoa apegada a ela mesma, a noite do mundo apegado a ele mesmo, à sua
história, à sua memória). 

Mas a Terra, também, reencontra a sua Memória Galáctica, e a Memória Galáctica não tem o que fazer da
memória histórica, neste mundo.

***

Sentir-se Ser Um, viver a Unidade, manifestá-la, é, é claro, ser absorvido, na totalidade, por essa Unidade. 
E nessa absorção, nessa Liberdade, nessa Liberação, todos os jogos da dualidade apagam-se sozinhos, para

vocês, como para o mundo: eles não podem mais se manterem. 
O que era coerente, há ainda algum tempo, entrará em incoerência total. 



O que era desconhecido tornar-se-á conhecido.
Aí está a Transição. Aí está a Crucificação e a Ressurreição, a sua, como a do conjunto deste Sistema Solar. 

O único receio vem da pessoa. 
O único receio vem da consciência desse corpo. 

O único medo está inscrito na sua história, mas vocês não São a sua história, sobre esta Terra.

***

É a isso que vocês estão convidados. 
Por que este convite poderia ser denominado o mais belo dos presentes, mas, em última análise, isto não é

senão uma justa atualização da Luz. 
O desaparecimento das sombras, das ilusões, de todas as dualidades, de todas as ligações, de todas as

predações, acontece para a sua Liberdade. 
Somente a pessoa pode ver aí um sofrimento, ou um rompimento. 

Por que o que se refere ao que vocês São, não é nem afetado, nem referido por esse rompimento. 
A Luz, o Amor, chamam-nos para exprimir o Amor e a Luz. 

Exprimir o Amor e a Luz é desaparecer de todas as expressões errôneas deste mundo.

***

Eu me proponho, antes de deixá-los para o seu Alinhamento, para viver uma partilha da Graça.
Eu sou GEMMA GALGANI, Estrela UNIDADE, em vocês.

... Partilha do Dom da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu os Amo, e eu lhes digo até logo.

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

1 - GEMMA GALGANI (10.08.2011, 23.08.2011 e 15.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-10-de-agosto-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-23-de-agosto-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/gemma-galgani-15-de-setembro-de-2011.html

*

2 - MA ANANDA MOYI (01.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/ma-ananda-moyi-1-de-outubro-de-2012.html

*

3 - HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

4 - IRMÃO K (01.04.2011 e 03.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-3-de-julho-de-2011.html

***
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Que a Paz esteja em vocês.

Eu me apresento, a vocês, enquanto Estrela UNIDADE, veículo do Manto Azul da Graça que eu coloco, sobre
vocês.

O que eu vou exprimir vai ressoar com o que eu lhes transmiti, desde algum tempo, do que aconteceu durante
a minha curta vida, sobre esta Terra.

A diferença é que o que se revela, a vocês, nesses tempos, esta Verdade do Amor que chega até vocês, vai
chegar, em um momento, para o conjunto da Humanidade, e não mais para alguns.

Então, eu vou tentar, através da minha Presença e das minhas palavras, fazê-los apreender esse momento.
Esse momento é aquele onde a realidade pessoal encontra a Verdade do Amor.

***

A realidade pessoal é o que os mantém em meio aos seus Véus, e que os impede de ver a Verdade, na sua
integralidade.

É o conjunto das circunstâncias da vida sobre a Terra, desde o seu nascimento, até este dia: é o conjunto da
sua vivência, o conjunto dos seus pensamentos, o conjunto da sua história e, também, do seu estado pessoal

do instante.
A Verdade do Amor: é o Fogo do Amor.

Quando há, não mais simplesmente experiências (tais como vocês as vivenciaram), mas quando o Encontro se
torna permanente, então, ele se torna de uma maneira totalmente diferente da sua realidade pessoal.
Ele é, de algum modo, fundido e parece englobado, ou mesmo desaparecer, na Verdade do Amor.

Porque a Verdade do Amor é impessoal.
Ela não os concerne enquanto indivíduo tendo tido uma história, um passado, um presente, e um futuro.

A Verdade do Amor é impessoal e atemporal: é o que sempre esteve aí e que, no entanto, não era visto, e
somente vivenciado, nas ideias, nos pensamentos, ou nas experiências reais, mas que, para a maioria, jamais

foi enraizada na realidade pessoal, em todo caso, até esses tempos recentes.
Nós éramos extremamente pouco numerosos em deixar-nos tomar pela Verdade do Amor, até que a realidade

pessoal desaparecesse completamente.
Além então de tudo o que vocês vivenciaram, além de todas as suas experiências e de toda a sua história, o
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que acontece, em vocês, sobre a Terra, no conjunto deste sistema solar, é justamente o fim das barreiras, das
limitações, das separações: tudo o que os faz considerar como uma pessoa, bem diferente das outras

pessoas, um pessoa que podia ver objetos, e outras pessoas, ver histórias, os desenrolares, ver e observar
simplesmente a vida, tal como ela se desenrola sobre a Terra.

***

Quando a Verdade do Amor emerge, para o coletivo, há realmente uma irrupção da Luz.
Esta irrupção da Luz vem transfigurar e dissolver todas as realidades pessoais.

Aliás, nos momentos em que vocês já se têm próximos da UNIDADE, nos momentos em que vocês vivem a
UNIDADE, nos momentos em que vocês se instalam no Manto Azul da Graça, na sua Onda da Vida, ou ainda

nas nossas Comunhões, vocês têm um vislumbre do que se desenrola, naquele momento.
Ou seja, que lhes parece, não desaparecer, mas, sim, não mais ser, somente, esta realidade pessoal, já que

vem ressoar, com vocês, e interagir, com vocês, um outro Plano de realidade, uma outra Realidade, muito mais
ampla, muito mais Luminosa, muito mais Vibrante e Vivente.

Tudo o que vocês vivenciaram, até agora (todas as suas pesquisas, todas as suas experiências, assim como
todas as suas dúvidas), tornou, de algum modo, maleável, a sua realidade pessoal.

Ela é ainda tangível, mas cada vez menos, até se tornar intangível e desaparecer nesta Verdade do Amor,
onde nenhuma pessoa pode ser distinguida, onde nenhum objeto pode estar separado, e onde, no entanto,

tudo é tão Vivente.

***

Passar da realidade pessoal à Verdade do Amor pode representar um momento feliz, um momento
extraordinário, ou um momento preliminar que pode ser, ao contrário, terrível, para a história pessoal.
Da maneira que vocês estiverem ligados, ainda, à sua história pessoal, da maneira que vocês tiverem

vivenciado (ou não) as suas experiências de meditação, de Alinhamento, de oração, pode se desenrolar, já, em
vocês, durante este período, uma amostra deste Encontro, deste face a face.

O momento da Verdade do Amor é um momento de Verdade, Interior: o momento em que mais nada pode
parecer como uma sombra, onde mais nada pode trapacear com o que quer que seja ou com quem quer que

seja (e, sobretudo, com vocês mesmos).
É o momento que se dirige para vocês.

Esse momento muda, é claro, radicalmente, toda realidade pessoal, fazendo-os descobrir e viver a ausência da
pessoa, fazendo-os descobrir o que subtende, até mesmo, a manifestação, e mesmo a manifestação, sobre

esta Terra, onde vocês ainda estão.
A reaproximação da realidade pessoal, à Verdade do Amor, traduz-se por muitos sinais, muitos sintomas (que

nós lhes falamos de diferentes modos).
As mudanças, induzidas pela Luz que chegou até vocês, têm sido, de alguma forma, as primícias, e a

prefiguração.

***

A partir de hoje, pela Ação de MIGUEL (ndr: intervenção deste dia, 17 de outubro de 2012 (1)), e pela Ação da
Irradiação (ou Radiação) do Ultravioleta, vocês irão aperceber-se de que existem momentos, cada vez mais

lúcidos (em relação ao ponto de onde vocês partiram, nesta Lucidez), que vão permanecer em vocês,
marcados, e que vão lhes permitir ver claramente o que é a sua realidade pessoal: não como vocês o

imaginam, não como os outros veem isso, mas bem como ela é, no olhar da Verdade do Amor.
A Verdade do Amor é um Fogo: um Fogo que ilumina, que aquece e que abre, que nada mais confina, que

nada mais limita.
E naturalmente, portanto, tudo o que é considerado como pessoal (justamente, em ressonância com o

confinamento e os Véus) vai então, a um dado momento, dissolver-se, na totalidade, propiciando-lhes ver e
perceber muito mais do que as experiências de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, ou ainda, de Encontro,

conosco.
Mas, muito mais, vocês irão, de algum modo, Encontrar a Eternidade.

E o Encontro da Eternidade, conforme, eu diria, as predisposições da sua história pessoal (predisposições que
se tornaram mais adequadas pelas diferentes Vibrações que desceram até vocês, e que sobem, agora, da

Terra, assim como pela adição do Manto Azul da Graça), este Encontro é mais ou menos fácil, segundo o que
resta, efetivamente, em vocês, de crenças cegas, de experiências difíceis (permanecendo ainda presentes

pela sua memória, ou pelo seu corpo).
Mas retenham que, qualquer que seja a aparente dificuldade, qualquer que seja o sentimento de ter que
percorrer algo árduo, difícil, se vocês soltarem as suas próprias resistências, se vocês soltarem as suas

crenças, se vocês soltarem tudo o que faz parte da sua história (e, em particular, todo o seu passado), vocês



verão (e vocês irão observar muito facilmente), gradualmente e à medida que vocês soltarem, que a Verdade
do Amor aparece cada vez mais, faz-se cada vez mais presente, e que o que podia parecer, alguns instantes

antes, como difícil, árduo ou delicado, tornar-se-á surpreendentemente mais feliz e mais leve.

***

Em última análise, é apenas o medo do Desconhecido, é apenas o não reconhecimento imediato desse Fogo
do Amor, que podem causar distúrbios.

Mas esses distúrbios são apenas temporários, eles atingem o corpo (como isso foi explicado a vocês), ou eles
provocam, no nível da consciência pessoal, uma necessidade de se prevenir, uma apreensão deste

Desconhecido.
Aí também, se vocês aceitarem dar o primeiro passo e se abrir, então vocês irão constatar, bem depressa, que

não é nada disso.
Encurtar esse tempo de distância entre a realidade pessoal e a Verdade do Amor (por alguma resistência)

pode parecer doloroso.
Mas, muito rápido, muito rápido, conscientizando que, no final, não há outra escolha possível, que, no final, o
que se desenrola é inevitável, inexorável e tanto desejado por partes de vocês (que lhes são desconhecidas,

talvez), tudo o que pode lhes parecer ser apreensão, ou sentimento de perda, será rapidamente substituído por
esta plenitude do Amor, por este Fogo, que irá alegrá-los e abrir o que deve ser aberto, a fim de que nunca

mais fiquem presos a quem quer que seja, ou ao que quer que seja.
Essa será uma grande descoberta, para muitos de vocês, cujas primícias são, é claro, a Presença, a Última

Presença, e o Absoluto.

***

Viver isso é dar-se conta da evidência de tudo soltar, de nada reter, e de penetrar e se fundir neste Amor
ardente, onde não existe qualquer lugar para interrogação, para dúvida.

Conforme nós dissemos e repetimos a vocês, durante vários meses: nós estamos ao lado de vocês,
doravante, em vocês, ao seu lado, em suas estruturas Vibratórias, a fim de pôr fim às nossas separações da

consciência.
Tudo irá se tornar, para vocês, cada vez mais fácil.

Não haverá qualquer questão podendo minar, qualquer futuro, nem mesmo alguma destinação porque esse
Fogo do Amor é tão intenso, tão Verdadeiro, que tudo o que é pessoal sequer pode supor resistir, no final.

O preenchimento da consciência e o preenchimento do que vocês São, irão saciá-los.
 Vocês irão constatar então, cada vez mais facilmente, que a sede de explicações, a sede de referências, a

sede de identificar os acontecimentos, as pessoas, não terão, para vocês, mais qualquer sentido.
Dessa maneira, esses dias que se impõem, nos quais o Arcanjo MIGUEL os convidou a se juntar a ele e a
ressoar junto, são ocasiões especiais para aproximar-se deste Encontro, da sua realidade pessoal, com a

Verdade do Amor (ndr: apelo especial de MIGUEL, durante os Alinhamentos de 17 a 31 de outubro de 2012,
apresentado em sua intervenção de 17 de outubro (1)).

Encontrar o que resta em vocês, de personalidade, de fogo do ego, de insuficiência e de falta, com o que é
Completo, Total e Liberador, pode ser uma Grande Festa.

Isso, de algum modo, irá conduzir o coletivo da humanidade a viver o que A FONTE chamou de Juramento e
de Promessa, e também a viver, no final, o seu aparecimento na Eternidade.

Somente a antiga consciência (aquela, justamente, de ser uma pessoa, privada de algumas coisas essenciais,
ou preenchida pelas alegrias da vida) irá parecer-lhes afastar-se, desaparecer, como uma lembrança que se

tornou nebulosa, como uma ferida que diminuiu com o tempo e que cicatriza, com o tempo, até fazer esquecer
a ferida, até fazer esquecer ainda, o sentido de ser uma pessoa.

Não são vocês que decidem (porque, se vocês o decidissem, seria uma recusa), mas é a Luz que guia isso
para vocês.

***

A Radiação do Ultravioleta recomeça com força.
A amplitude da irradiação da Terra ressoa, agora, muito além de uma noção espacial ou temporal, através do

seu núcleo cristalino, com o Sol de Sírius, como se a junção estivesse de novo estabelecida.
Além dos legítimos medos podendo existir, há, sobretudo, grandes reencontros que não deixarão lugar a

qualquer dúvida, a partir do momento em que vocês verem claramente que a realidade pessoal é substituída
pela Verdade do Amor.

Não haverá necessidade de interrogar ou de questionar (si mesmo ou alguém) para compreender o que vocês
vivem.



E quanto mais vocês compreenderem o que vocês vivem, mais vocês irão se alegrar dos seus Reencontros.
Lembrem-se de que tudo o que vocês mantêm, mantém vocês.

E enquanto vocês forem mantidos por fatores ou pessoas da realidade pessoal (quaisquer que sejam), restam
ainda alguns passos a percorrer para viver a Verdade do Amor.

Mas não concebam nem inquietude, nem perturbações.
Porque o que está chegando, ainda uma vez, é totalmente natural, e eu diria (mesmo se vocês o esqueceram),

que está totalmente inscrito, já, aí onde vocês estão, até na sua realidade pessoal.
O que é para viver (além das palavras de Liberação, além das palavras Ascensão e Translação Dimensional),

esse retorno do Fogo do Amor e da Verdade do Amor, é uma restituição.

***

A partir do momento em que vocês deixarem o que pode restar dando-lhes a impressão de ser possuidor
destas feridas, e desta história, vocês irão constatar, com felicidade, que vocês se tornam apenas um Coração,
e um Amor transbordante, sem qualquer comparação com todas as alegrias que vocês puderam conhecer na

sua vida, na sua realidade pessoal.
O que pode ser a expressão do oposto da Verdade do Amor, serão apenas as resistências e as oposições

residuais, devido às crenças de alguns grupos, de alguns países, de algumas culturas.
Mas lembrem-se do que disse JOFIEL (desde quatro anos agora): ele lhes falou das diferentes Obras, e ele

anunciou a vocês que esta sublimação da realidade pessoal começaria pela Obra no amarelo, nos países
amarelos.

Ele explicou tudo isso a vocês. (2)
E é muito exatamente o que se desenrola.

A Vinda de MIGUEL, a sua Multiplicação enquanto Sinal Celeste, vai grandemente facilitar (pelo rompimento do
pericárdio, pela abertura das últimas estruturas que não estavam permeáveis), em vocês, esta alegria que, mais
uma vez, é sem objeto, sem sujeito, mas, simplesmente, o Estado Real, a nossa Natureza Real (bem distante

de qualquer realidade pessoal).

**

A Verdade do Amor não pode ser referida pelo que quer que seja mais senão pelo Amor, senão pela Verdade.
Viver isso é muito mais do que a Beatitude ou o Êxtase, é muito mais do que ser percorrido pela Onda da Vida,

ou viver o Fogo do Coração: é o desaparecimento de todas as referências, de todos os sentidos.
É o momento em que vocês encontram, enfim, o sentido, Real, de quem vocês São, o sentido, Real, do Filho

da Luz e do Filho Ardente do Sol.
Além de pôr fim a todas as dúvidas e a todas as interrogações, a todas as questões, isso fará aumentar, em

vocês, a Chama da Eternidade, a Chama da Beleza, onde tudo é apenas Amor, sem condições, sem pretextos,
sem ligações, sem apegos.

Nós muitas vezes lhes falamos da Transparência.
Vocês irão constatar que a Transparência não é uma palavra em vão, mas que é a própria Natureza de um

corpo de Luz, como um corpo de cristal, como qualquer outro corpo (mesmo além de uma forma
antropomórfica).

Realizar isso, É a Verdade do Juramento e da Promessa.

***

Qualquer que seja o afastamento (que as suas histórias pessoais os fizeram tomar) desta Verdade do Amor
que nós Somos, não há que considerar distância, não há que considerar separação desta Verdade.

Mas simplesmente acolher, e se Abandonar.
Perceber que, na Verdade do Amor, nada há a manter, nada há a guardar, há apenas que Ser esta famosa

Transparência.
A Transparência, até mesmo, total, da consciência, na Última Presença, como no Absoluto.

Nada desaparece, na Verdade do Amor.
É isso que é para viver, é isso que será anunciado a vocês.

Esta preparação (porque é uma) que, ainda uma vez, não é um trabalho: é, de alguma forma, habituar-se a
acolher, habituar-se a Abandonar, habituar-se a Ser.

Preparar-se para nada fazer, em relação a esse processo (não em relação à vida, é claro).
Vocês não poderão ter qualquer dúvida, nos momentos, quando eles chegarem, desta Verdade do Amor
porque isso será (independentemente do que se exprimir, naquele momento, na sua história pessoal) de

tamanha evidência, de tamanho reconhecimento, que o que era Desconhecido, tornar-se-á a sua nova Natureza



que, ela, jamais desapareceu.
 Ela simplesmente estava do outro lado do Véu, de um Véu extremamente impermeável que é isso que foi

responsável pela história pessoal, pela compartimentagem, e por uma busca permanente do Amor e do bem-
estar.

A Verdade do Amor não é nem uma busca, nem uma procura de bem-estar porque tudo ali está
(contrariamente à sua história pessoal).

O período que se abre, pela Presença e pela Radiância reforçadas do Arcanjo MIGUEL, terá efeitos, é claro,
nesta aproximação.

***

Independentemente dos eventos Vibratórios aos quais vocês estão habituados (ou que se apresentam a
vocês), vocês irão constatar, facilmente, a intensificação, a expansão dos mecanismos que estão operando em

vocês.
É naqueles momentos que é preciso manter-se Tranquilo, estar instalado no AQUI e AGORA, na ATENÇÃO,
mas que esta ATENÇÃO não se torne demasiadamente dirigida ao que acontece, mas, de preferência, fundir-

se na própria Vibração desta Verdade do Amor.
Lembrem-se de que nós estamos, agora, no nível da possibilidade de percepção, e não na Realidade Interior
(já que nós lhes dissemos que nós estamos, já, em vocês, de toda Eternidade), mas, justamente, nesta zona

de contato, nesta franja de interferência, entre a sua história pessoal e a Verdade do Amor.
Vocês irão ali encontrar tudo o que é necessário.

Há simplesmente que deixar Ser, que deixar fazer.
Há, simplesmente, que dizer “sim” à sobreposição (à absorção, se pudermos dizer) da história pessoal que é
de vocês, com a Verdade do Amor, que é de vocês, mas, que muito além, tornar-se-á mais do que evidente.
Naturalmente, nem todos vocês estarão no mesmo sincronismo porque, mesmo sobre a Terra, há numerosas

moradas, numerosos continentes.
Há, é claro, uma única humanidade, mesmo ela estando, pela sua própria liberdade, dividida, porque isso é a

liberdade de cada um.
A um dado momento, tudo isso não poderá mais ser senão sincrônico e coletivo.

Então, naquele momento, é o conjunto das realidades pessoais (na sua interação: a malha matricial) que irá
desaparecer, sem qualquer dificuldade.

Tudo depende, mais uma vez, unicamente das suas resistências, unicamente do seu olhar, e do que pode
permanecer, em vocês, das diferentes formas de apego.

***

Então, nós os convidamos a esta Paz, a esta Alegria.
Porque a maior parte das Estrelas que lhes contaram, de algum modo, a sua história pessoal, e o seu Encontro
com a Verdade do Amor, descreveu para vocês (sem exceção) esse Fogo ardente do Amor, que nos levou a
pedir, para a maioria de nós, na nossa história pessoal, para não mais enlanguescermos na separação, para

mergulharmos nesse Fogo do Amor.
E, sem demasiadamente me adiantar, eu posso dizer-lhes que muitos (quer vocês estejam instalados nos

processos Vibratórios, quer vocês descubram simplesmente o que age sobre a Terra, de diferentes modos),
vocês também, vocês irão queimar deste Amor, desta necessidade Vital de Estar, enfim, em vocês.

Os poucos elementos que eu acabo de dar a vocês são apenas algumas palavras e algumas Vibrações que eu
trago, que anunciam também, à sua maneira, o que MARIA terá a dizer-lhes, no momento oportuno.

Enfim, eu gostaria de dizer-lhes que a Graça e a Inteligência do Amor não são, nem uma palavra em vão, nem
uma ideia, mas sim, concretamente, elementos ativos (mesmo na sua história pessoal).

E, se vocês acolherem, se vocês presumirem, até mesmo, que isso possa ser a estrita Verdade, então vocês
terão dado um grande passo para a Verdade do Amor, não como uma crença, não como uma espera convicta,
mas, simplesmente, como a eventualidade de uma escolha, com suas consequências, bem reais e concretas.

Mas vocês irão constatar isso bem depressa.
Eu não tenho mais qualquer coisa a dizer a vocês.

Se, para vocês, houver, através do que eu acabo de fazê-los apreender, questionamentos (unicamente em
relação a isso) e se eu puder ali levar algo de complementar, então, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Então, permaneçamos juntos ainda alguns minutos do seu tempo, neste Estado.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu coloco, sobre os seus ombros, o Manto da Graça.
Eu sou a sua Irmã, GEMMA GALGANI.

Com todo o Amor que nós Somos, eu lhes digo até breve.

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

1 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-17-de-outubro-de-2012-autresdimensions-com-

audio
*

2 – ARCANJO JOFIEL (12.05.2008)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-12-de-maio-de-2008-autresdimensions

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1653

17 de outubro de 2012
(Publicado em 19 de outubro de 2012)

***

Imagem: azulejo de Santa Gemma Galgani na Rua das Flores, em Jerez de la Frontera (município na província
de Cádis, Andaluzia, Espanha)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-17-de-outubro-de-2012-autresdimensions-com-audio
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1653
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-12-de-maio-de-2008-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/


~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL: 
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_GEMMA_GALGANI_-_20121031_1.mp3 

Eu sou GEMMA GALGANI (Estrela de Maria).
Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos mutualmente e vivamos, no silêncio, um momento de Graça e de

Comunhão.
Permitam-me apresentar-me a vocês, e em vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Enquanto Consciência responsável pelo Manto Azul da Graça e pela Estrela UNIDADE, eu venho a vocês
enviada pelo conjunto das minhas Irmãs Estrelas, a fim de tentar fazê-los se aproximar desta Verdade

essencial: o que nós somos, é Amor.
Então, se o que nós somos é, realmente, Amor, o que, em meio à encarnação deste mundo, nos impede,

todos nós, de viver isso?
Como o que nós somos (esta Graça e este Amor) não é também manifestado e visível no que é mostrado

sobre este mundo e neste, que isso seja na sua época ou em qualquer época da vida desta Terra?
Não é minha intenção voltar ao que lhes explicou amplamente os Anciãos, referente à falsificação e ao

confinamento.
Mas, muito mais, e bem logicamente, que se nós aceitamos que nós somos Amor, por tê-lo vivenciado (e eu

não duvido que o conjunto das experiências que vocês fizeram permitiu-lhes provar e experimentar esta
Verdade, não só durante um momento, durante algum tempo, mas, muito mais), o que faz com que o conjunto

das Irmãs e Irmãos da humanidade não possa aceder a este Amor?
 Quem, ainda hoje, neste tempo da Terra que se abre, porque numerosos, entre vocês, ainda não vivenciou

esta Verdade?

***

Em várias ocasiões, eu lhes testemunhei sobre o meu curso e o meu caminho na encarnação, assim como
algumas das minhas Irmãs Estrelas.

Nós lhes transmitimos, todas nós, a nossa vivência na Graça do Amor, e vocês são cada vez mais numerosos a
viver, vocês também, esses momentos e para alguns, instalar-se neste Amor.

Instalando-se no que nós somos, nós podemos constatar a distância que pode existir entre o que nós vivemos
na nossa carne (quando nós o vivemos) e o que vive a grande maioria da nossa humanidade.

Esta distância corresponde ao que muitos Anciãos explicaram a vocês, através das diferentes consciências.
Então, o que faz com que até mesmo muitos Irmãos e Irmãs que estão em uma dinâmica espiritual, na procura

do seu próprio Espírito, do CRISTO ou de outro modelo, não cheguem a estabelecer-se, de maneira
constante, neste estado e nesta consciência?

Todos vocês sabem, por tê-lo vivenciado, que muitas experiências foram proporcionadas a vocês, por vocês
mesmos, pelo seu Abandono à Luz e pelas circunstâncias, até mesmo, atuais deste mundo onde vocês estão

encarnados.
E, no entanto, um grande número de Irmãos e de Irmãs, ao redor de nós, parece dormir a esta Verdade,
parece contentar-se em levar a bom termo a sua vida, em levar a bom termo o que eles têm a fazer, sem

GEMMA GALGANI - 31 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-eN7ghZynaPc/UXAYjDfcPyI/AAAAAAAAA7I/Q5PdGTacf7c/s1600/000GEMMA31.10.2012.jpg
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suspeitar um único segundo do que eles são realmente.
Como pode existir, então, tamanha diferença e por que existem essas consciências tão diferentes, vidas tão

diferentes e experiências, por vezes, diametralmente opostas?
E bem, disso, vocês já têm a resposta: porque, é claro, o medo é onipresente.

O medo se traduz pela necessidade de precaver-se, de proteger-se de um mundo que é considerado como
perigoso, com mais ou menos razão.

 Nós lhes dissemos, já, que no final, havia apenas dois estados: o medo ou o Amor, e que independentemente
dos estados de Amor, independentemente das Graças que são colocadas sobre os seus ombros, vocês ainda

são numerosos em constatar essas flutuações e essas oscilações entre os momentos de Graça e os
momentos em que esta Graça parece não estar aí.

E além do que vocês vivenciaram, isso os leva a dar-se conta, por vocês mesmos, desta espécie de distância
e de separação que existe entre a Alegria e a Plenitude da Graça e os momentos em que a personalidade

deve ocupar-se da sua vida.
E vocês bem sabem que essas duas consciências estritamente nada têm a ver: porque uma está

fundamentada na Plenitude e na Alegria, e a outra está fundamentada na falta e na necessidade de se precaver.
E ninguém ali escapa.

***

Naturalmente, para nós, Estrelas, talvez tenha sido mais fácil deixar-se envolver e imergir na nossa realidade
profunda, muitas vezes, aliás, em detrimento da vida, tal como todos nós a conhecemos, em suas atividades

múltiplas.
O que nos tem feito dizer, para muitos, que o nosso Reino não era deste mundo, porque, independentemente
do modo que nós vivenciamos o que nós vivenciamos, sempre nos foi mostrado (e foi acessível) que existem

espaços, que existem estados, mesmo sem poder nomeá-los, mesmo querendo chamá-los de paraíso, de
lugares onde tudo é mais leve, onde o corpo não tem este peso e esta densidade.  

Nós sabemos que nós somos reais quando nós alcançamos este estado.
Nós tocamos, de algum modo, um sentimento de irrealidade deste mundo, que os nossos Irmãos e Irmãs

orientais denominam Ilusão ou Maya.
Mas, é claro, aquele que não o vivenciou, mesmo não sabendo disso, apenas faz refletir, permanentemente, o
seu medo, que isso seja mantendo relações humanas e sociais agradáveis, procurando mais o que é bom e

agradável, do que o desagradável.
E, no entanto, o mundo nos mostra, permanentemente, um desequilíbrio.

E, no entanto, o mundo, em si, se olharmos a natureza, os animais e o que se desenrola, não demonstra
desequilíbrio: mesmo nos momentos extremos dos Elementos, o retorno ao equilíbrio ocorre muito

rapidamente.

***

Então, por que, nós que somos Amor (como o restante da Criação e dos mundos), nós temos dificuldade,
quando nós estamos encarnados, para deixar-se investir por esta Graça, a fim de que ela se torne permanente,

constante?
E bem, porque, eu diria, as condições deste mundo (e vocês sabem disso) não são propícias para estabelecer

este Amor que nós somos.
Então, é claro, há esperanças, essas esperanças de um mundo melhor, essas esperanças de uma melhoria,

de uma mudança de era, fazendo com que as relações entre o que vive na superfície desta Terra sejam
diferentes, um dia, porque a consciência irá evoluir.

E, entretanto, todos nós sabemos, entre nós que vivenciamos esses estados particulares de Graça, que isto
não concerne de nenhuma forma a este mundo, mas concerne ao que nós somos, realmente, antes ou depois

deste mundo.
Não pode haver qualquer dúvida, quando nós vivenciamos esse tipo de estado e de experiência, jamais pode

existir a menor dúvida sobre a realidade do Amor, porque quando o Amor é vivenciado (não no sentido humano,
mas no que eu poderia nomear um sentido transcendental), então, nós não podemos mais duvidar.

Nesses momentos em que nós o vivemos, alguns de nós e de vocês, hoje, têm a chance de se estabelecer
cada vez mais persistentemente neste Amor e é perfeitamente possível, agora, para muitos de vocês,

diferenciar o amor que nós expressamos durante a nossa vida, aos nossos pais, aos nossos filhos, às nossas
atividades, a um salvador ou a uma religião, mas todos nós sabemos que isso nada tem a ver com como se

desenrolam as relações com outros Irmãos e outras Irmãs.
O Amor permanece então um ideal, colocando já, como vocês o sabem, uma distância entre o que nós

realmente somos e a manifestação do que nós somos.
Há, portanto, uma espécie de distorção, flagrante e evidente.



Então, é claro, aquele que está satisfeito com isso vai considerar um curso ou um caminho e criar então, por si
só, uma distância entre este Amor, real, e o que estamos quando nos afastamos do que nós somos.

***

Todos vocês sabem que o Amor, quando vocês o vivem realmente, não é simplesmente um sentimento ou
uma atração por uma pessoa ou uma atividade.

Todos vocês sabem que o Amor é um estado de Ser.
Quando vocês vivem isso, não há qualquer dúvida de que este é o nosso estado natural e de que são as

circunstâncias da nossa vida que não são naturais, em seus aspectos humanos, em suas interações e em tudo
o que dali resulta.

Vocês sabem disso, os Anciãos lhes falaram amplamente desta competição, dessa predação, dessas faltas e
desses medos.

Todos nós sabemos que o Amor que nós somos é totalmente independente da nossa vida usual e que, quanto
mais nós amamos (no sentido mais autêntico), menos nós somos concernidos pelo sofrimento e pela falta.
E, todavia, todos nós sabemos também, quando nós estamos encarnados, que no olhar de cada Irmão e de

cada Irmã (mesmo que nos pareça aparentemente mais sombrio), há esta procura de amor e de expressão do
que não está aí e que é procurado ardentemente.

Então, como se safar, de algum modo, de um amor, enquanto objetivo, correspondendo, por exemplo, a um
futuro comum durante uma afeição entre um Irmão e uma Irmã?

Como evitar esta armadilha de imaginar o amor como consequência de uma atração, como uma vida a levar ou
uma responsabilidade a cumprir?

Muitos elementos foram dados a vocês e, isso, desde vários anos, com relação ao instante presente, Aqui e
Agora, ao desenvolvimento das percepções das suas Vibrações e da sua consciência.

E, no entanto, permanece evidente que se olharmos atentamente o andar atual do ser humano, a falta de Amor
é mais do que flagrante, a falta de Amor que é induzida pelo medo e pela competição, a competição que vocês

vivem em todos os níveis, quer queiram ou não, em todos os setores da vida de vocês.
E, contudo, apesar disso, vocês sabem, por vivê-lo, que há estados da consciência onde mais nada de tudo

isso é real, onde mais nada de tudo isso pode afetar, até mesmo, a sua qualidade de Ser.
O Amor é o que nós somos.

E, mesmo assim, para muitas Irmãs e Irmãos encarnados, isso está longe de ser uma evidência a viver.
Isso pode ser, muitas vezes, um objetivo, uma meta, um caminho a percorrer, a crença em uma evolução, em

algo árduo, colocando-os sempre na Dualidade das Sombras a transcender, a ver, a apagar, a deixar
desaparecer pela ação da Graça.

Tudo isso foi expresso a vocês e vocês o vivenciaram durante esses anos que transcorreram.

***

Mas o período que se abre, a partir de amanhã, é o retorno, franco e real, e total, da Luz.
O retorno da Luz faz com que, a um dado momento, nenhum Irmão e nenhuma Irmã poderá ignorar o que

acontece.
E vocês sabem também que, naqueles momentos, haverá a possibilidade de olhar as coisas de dois modos:
com o olhar da lagarta ou com o olhar da borboleta, e que o mesmo evento pode ser, para um, feliz, e para o

outro, extremamente doloroso.
Porque os hábitos da vida, os hábitos da sociedade (o que lhes foi explicado pelos Anciãos com relação aos

sistemas de subordinação e de controle do ser humano) têm, com o passar do tempo, arruinado (ainda mais) a
possibilidade do Amor.

Então, na maioria das vezes, nós chamamos de Amor um ideal e um objetivo, mais do que um instante
presente vivenciado na totalidade, nesta Clareza, nesta Unidade.

Naturalmente, as coisas mudam, porque o desenvolvimento do Coração Ascensional, para vocês, a título
individual, mas também da Merkabah da Terra, devido à sua Liberação, ao desaparecimento das Linhas de

Predação, faz com que a Terra (como ela lhes mostra, pelo pouco que vocês buscam por essas informações)
lhes dá a ver que os Elementos da Terra, eles também, se revelam e levam a Terra a viver uma transformação
importante, referindo-se a tudo o que é denominado a Vida e se referindo à própria Terra, acima de tudo, e a

vocês também.

***

Em breve (como isso foi dito pelo Arcanjo MIGUEL e por outros intervenientes, recentemente), tudo isso irá
lhes aparecer cada vez mais claramente.

E é em função, justamente, dos seus próprios apegos (ligados aos hábitos, ligados à ignorância) que irá



resultar, para muitos Irmãos e Irmãs, a sua resistência à Luz, em sua fase de aproximação final.
Para aqueles de vocês que forem capazes (além mesmo das Vibrações da sua consciência, dos seus centros

de energia) de se estabelecer na Paz do instante, aqueles que tiverem ou a oportunidade, ou o desejo, ou a
informação, ou a consciência de, simplesmente, parar para deixar a Luz trabalhar, irão constatar que o que

chega é realmente uma Liberação.
Mas, para aceitar esta Liberação, é preciso primeiro conceber, ou se conceber, como um Ser profundamente

Livre e profundamente diferente da vida que, no entanto, é para viver.
A vida será sempre, é claro, sobre este mundo, até o seu término, uma fonte de ensinamentos, uma fonte de

transformações.
Mas vocês sabem muito bem que nenhum ensinamento e nenhuma transformação podem fazer descobrir a

Verdade que vocês São.
É apenas vivendo-a, então, é claro, que isso é possível: apreciando, antes de tudo, um modelo (como eu lhes
expressei, que foi o CRISTO, para mim), estando plenamente presente a si mesmo, sem rejeitar aí onde nós

somos, por vezes a Luz emerge e o Amor é descoberto realmente.
O conjunto do que vocês vivenciaram, que isso seja mínimo como experiência ou algo que lhes pareça

realmente totalmente incrível e transcendental, qualquer que seja a intensidade desta experiência, quando
chegar a hora, vocês serão reforçados nas suas escolhas e nos seus posicionamento, na sua vida, nas suas

vivências, nas suas relações, também.

***

O que nós somos é este Amor indizível, que é incomparável à melhor das descrições, à melhor das poesias, à
melhor das pinturas podendo expressar-se.

O que nós somos é um estado de Ser diferente do que nós vivemos, aqui, quando estamos encarnados.
E, no entanto, como vocês sabem disso, é aqui que isso acontece.

Isso é nomeado a Liberação.
Isso foi nomeado de diferentes modos, mas não importa.

O que irá permanecer sempre como mais fundamental é realizar a nossa natureza.
E isso é possível a partir do momento em que vocês chegarem, efetivamente (e vocês irão constatá-lo cada

vez mais), a nada mais esperar, a nada mais buscar, a simplesmente olhar o que se desenrola, em vocês,
como sobre o mundo, como nos Céus, de maneira um pouco desprendida.

Então, naquele momento, a ação da Luz e da Graça tornar-se-á cada vez mais evidente, mesmo aqui, sobre
este mundo, para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs.

Aquele momento está inscrito, de toda Eternidade.
É um reconhecimento.

Este Desconhecido (que irá se tornar conhecido nos momentos finais) será, de algum modo, a linha diretriz
para encontrar-se totalmente.

Naturalmente, outras Irmãs lhes falaram dos Pilares do Coração.
Eu irei acrescentar simplesmente (e isso corresponde ao que foi denominado o Abandono do Si): é quando
vocês concebem que o que vocês são, aqui, não é nada, e que existem, sem mesmo saber que é vocês,

Seres imensos, de um Amor inigualável e incomparável, de uma Irradiação, e de uma Luz tal que, aqui, neste
corpo, quando nós estamos encarnados, nós nos parecemos insignificantes.

Isso se junta ao que a minha Irmã bem amada, TERESA, lhes disse em várias ocasiões.

***

As circunstâncias da vida (que isso seja através dos Elementos da Terra que se manifestam e dos Cavaleiros,
que isso seja através do povo humano e, eu diria, dos seus comportamentos) que vão se seguir, em função do

retorno da Luz, serão ocasiões importantes para realizar, realmente, o que todos nós somos.
Lembrem-se também de que, nisso que está aí, muito próximo, não há melhor maneira de viver o que é para
viver, de algum modo, senão se deixar crucificar totalmente pelo Amor e pela Luz, sem ali interagir, sem ali

misturar seja o que for de uma ação pessoal, de uma ação ligada ao medo ou à própria ignorância.  
Aí também, podemos dizer que se vocês derem esse primeiro passo (se vocês ainda não vivenciaram isso),

vocês irão constatar bem depressa que não há nada mais senão o Amor que se verte sobre a Terra.
 Então, é claro, quando o Amor encontra o que está inscrito no medo da Vida, pode ali haver uma sensação de

estar desestabilizado.
Esses mecanismos foram amplamente abordados pelos Anciãos, que isso seja na ocultação da consciência

ou nos mecanismos de desaparecimento de algumas partes do corpo, ou ainda por aqueles que os chamaram
no seu Canal Mariano e no seu ouvido.

Como vocês sabem, esta abordagem (e como lhes reiterou o Venerável ORIONIS) durou um certo tempo.
Isso não é algo que iria chegar, assim, de repente, de forma inesperada, mas houve uma longa preparação da

Terra, uma longa preparação da consciência de alguns Irmãos e Irmãs e, em particular, das Sementes de



Estrelas que encontraram a sua filiação, apesar dos obstáculos da vida sobre este mundo.

***

O que está chegando é o Amor.
É um Fogo devorador, um Fogo de Êxtase e de Alegria que vem, efetivamente, queimar tudo o que não é
Eterno, queimar tudo o que é efêmero, tudo o que é ilusório e tudo o que não tem sentido, tudo o que foi

inscrito ou construído pelo próprio medo, pela competição, pela predação deste mundo e pela sua ignorância.
É naqueles momentos que será preciso deixar-se investir e se deixar queimar no Fogo do Amor, porque o que

está chegando não é de modo algum uma destruição.
Como lhes foi dito, isso não é nem uma morte, nem um novo nascimento.

Então, é claro, podemos chamá-lo de Ressurreição ou de Nascimento, mas isso é um repertório totalmente
diferente, onde tudo o que é conhecido, e todos os contextos que lhes são conhecidos, não têm mais razão de

ser e irão desaparecer sozinhos, fazendo com que não haja nada mais a se prender senão ao Amor.
O olhar é essencial.

A Vibração é essencial.
Vocês sabem também que, a partir do momento em que um dos seus centros de consciência estiver aberto,

que isso seja a cabeça, o Coração ou outros locais, é-lhes possível acolher a Luz Vibral, metabolizá-la, deixá-la
trabalhar em vocês.

É aí também que se encontram essas frases importantes que foram pronunciadas por CRISTO, quando ele
dizia que não era Ele que os salvava, mas a sua Fé.

Esta Fé não é simplesmente uma crença em um futuro, em um deus ou em um amor longínquo, em um inferno
ou em um paraíso, mas é uma atitude interior.

E esta atitude Interior, ela poderia assemelhar-se a uma renúncia (e, em qualquer parte, isso é uma): a renúncia
ao efêmero, a renúncia a considerar, de algum modo, que é preciso encontrar alguma coisa, a renúncia a uma

crença de que é preciso efetuar uma busca.
Os Arcanjos lhes falaram disso longamente: tudo isso apenas corresponde a ilusões e a construções

quiméricas, que não levam a parte alguma.
São apenas satisfações do ego e da consciência egotista, e que mantêm, permanentemente, o sentido de uma

procura que jamais é satisfeita (e que jamais será satisfeita).
Porque, efetivamente, o que nós Somos não tem que ser procurado, nem buscado, mas tem apenas que ser

aceito.
E aceitar é já, também, ver que nada há a buscar, que não há que programar um objetivo ou uma meta.

***

Os mecanismos de ruptura do confinamento começam, já, a modificar (e irão modificar cada vez mais, para
vocês) o que vocês nomeiam a percepção do tempo.

Em certos momentos, ao estar em meditação, vocês terão a impressão de que se passaram cinco minutos, e
terão passado várias horas (e em casos extremos, às vezes, dias inteiros).

Esta distorção do tempo se acompanha, efetivamente (como isso foi dito), da sobreposição, por vezes
desagradável, entre o que nós Somos, realmente, e a consciência egotista que busca ali interferir.

Isso vai lhes aparecer cada vez mais facilmente, a partir do momento em que vocês focalizarem a sua atenção
no que se desenrola em vocês.

 Naturalmente, vocês não terão todas as respostas, porque a consciência egotista sempre tem necessidade de
saber, de explicar, de compreender.

Mas o que vocês São (como isso foi dito) não pode ser compreendido, nem explicado.
Isso apenas pode ser vivenciado e quando isso é vivenciado, não há mais qualquer dúvida.

Não há mais qualquer dúvida sobre a sobrevivência fora deste corpo.
Não há mais qualquer dúvida sobre o que nós Somos, realmente, porque isso é vivenciado.

Isso não é uma crença, nem um objetivo, isso não é uma procura.
E, isso é, menos ainda, paradoxalmente, algo a encontrar porque isso é alguma coisa que, efetivamente,

sempre esteve aí.
Simplesmente, a iluminação que nós colocávamos não era a adequada.

***

O que nós Somos é Amor, e isso é o que vem repetir a Luz.
A FONTE lhes falou deste Juramento e desta Promessa: é isso que vem lhes dizer a Luz.



Ela vem dizer-lhes (e lembrá-los) que o que nós Somos, todos nós, um por um, e juntos, é Amor.
E que nós nada Somos, absolutamente nada, desses sofrimentos que, no entanto, nos parecem tão reais.

Que nós nada Somos dos problemas que nós temos que assumir e que resolver.
Que nós nada Somos de tudo o que nós construímos, para nos precaver, para sobreviver.

E, no entanto, tudo isso é tão real para aquele que esqueceu o que ele É.
E esquecer o que Somos é terrível, porque a consciência que se esqueceu disso vai, de maneira normal, se eu

puder dizer, elaborar elementos, relações, estratégias e condutas, visando compensar esta falta de Amor.
Então, é claro, nós nomeamos “amor” tudo o que está relacionado ao outro, a partir do momento em que ele

parece despertar, em nós, alguma coisa.
E nós criamos e tecemos relacionamentos que nos preenchem em alguma parte.

Mas, mesmo se nós formos preenchidos de um amor, muito legítimo, de uma pessoa próxima, será, no
entanto, que nós somos Amor?

Será, no entanto, que nós vivemos todas essas maravilhosas Vibrações que lhes foram descritas (e que vocês
vivem, às vezes)?

Todos nós sabemos que quando nós estamos frente a um Irmão ou a uma Irmã que está com medo, o amor
tende a extinguir-se da Vibração (mesmo se nós amarmos, real e sinceramente, esta pessoa).

Porque, devido a esta privação, nós temos sistematicamente, uns e outros (gradualmente e à medida da
encarnação e da materialidade, da descida na encarnação), todos nós construímos circunstâncias e crenças

(que elas sejam pessoais ou que elas sejam induzidas pelas nossas próprias experiências, como pelas
experiências da sociedade).

***

Então, é claro, uma coisa é falar de Amor, uma coisa é manifestar o seu amor a uma pessoa próxima, e outra
coisa é se tornar este Amor.

Tornar-se esta Vibração de Luz, esta Vibração de Beatitude e de Êxtase, que alguns de vocês começam a
provar, com grande Alegria.

O que é preciso aceitar é que, seja o que for que vocês resolvam como problema deste mundo,
independentemente da qualidade da sua vida, independentemente da sua capacidade para engajamento em

um setor ou outro, independentemente da qualidade das relações que vocês estabelecem com o mundo (que
isso seja o seu mundo mais próximo, familiar, ou o mundo mais amplo), vocês sabem muito bem que isso não
é, de forma alguma, o Amor que vocês vivem em alguns estados de Comunhão e de Fusão quando o Manto

Azul da Graça está aí, quando vocês meditam, ou quando vocês se alinham.
Ora, o que está chegando é, justamente, o Retorno do Amor, da Luz, fazendo com que, dentro de pouco

tempo, não será mais questão de experiência e de estado, mas, sim, do estabelecimento do Reino do Amor
que não se concilia com qualquer hesitação e com qualquer discussão, em relação ao medo.

Porque, quando o Amor está aí, vocês sabem disso: não pode existir o menor medo, não pode existir a menor
interrogação.

O Amor é realmente uma evidência, um reconhecimento.
É isso que é chamado a viver agora, não mais somente nas suas experiências individuais, não mais somente
nos estados que vocês atingem, mas é a isso que deve se reconectar o conjunto da humanidade e da Terra.

É o que está a caminho para vocês.
É o que lhes disseram algumas consciências que vieram de muito longe: que a Terra vive a sua Liberação e

vocês também.
A Liberação é uma Alegria, exceto para aquele a quem o medo construiu tantas barreiras, tantos limites, e

tantos contextos, e, portanto, tamanha rigidez que, em alguma parte, a consciência não pode ter plasticidade e
humildade para viver o Amor.

E, no entanto, é o que nós Somos, sem qualquer exceção.
Eu diria mesmo que há estritamente o mesmo Amor entre o mais santo dos santos, e o mais pecador dos

pecadores (se eu puder empregar esta expressão).
São simplesmente as aparências, as circunstâncias e as condições que fizeram com que, em um caso, o Amor

é revelado, e que, no outro caso, o Amor está bem longe do que é vivenciado.
E, entretanto: é a mesma coisa.

Vocês não podem vê-lo enquanto vocês estiverem inscritos, vocês também, neste medo.
Porque o olhar é discriminante, porque o que vocês percebem (que isso seja pela razão, pelos sentidos, pela
experiência) irá levá-los sempre a mais discriminação, sempre mais a ver o que é bom ou o que não é bom,

para vocês.
E, vocês apenas veem, pelo simples fato de se conduzir assim, que vocês irão se afastar sempre mais do que

vocês são, na Verdade.
A Humildade é não mais julgar.

É não mais fazer julgamento, não somente não condenar quem quer que seja, mas é permanecer nesta
neutralidade, é permanecer no mesmo humor, no mesmo estado, enfim, independentemente do que se

desenrolar na sua vida.



 Quer o acontecimento seja o mais dramático (lembrem-se de que ele é dramático apenas para o que é
efêmero), quer o acontecimento seja o mais feliz, ele deve deixá-los, não insensíveis e indiferentes, mas deixá-

los, sobretudo, no mesmo estado, na mesma Graça.

***

Ora, o que se desenrola e está chegando sobre a Terra é muito exatamente isso.
E vocês verão, muito nitidamente, nos primeiros momentos, que aqueles que tiveram a experiência do Amor,
no sentido Vibral, não terão qualquer dificuldade com a manifestação dos Elementos, neles, como sobre a

Terra, assim como com o Retorno Final da Luz.
Enquanto que aqueles que estão afastados (por uma razão que lhe é própria) do que eles são realmente, e que

não vivenciaram, de uma maneira ou de outra, este Amor Vibral, apenas poderão estar ainda mais na
resistência, ainda mais no sofrimento (mesmo isso sendo efêmero).

O encontro da leveza com o que é pesado irá se traduzir, sempre, por uma zona de turbulência.
E aquele que vive a turbulência, se ele não tiver vivenciado o Amor Vibral, em um dado momento ou em outro,
apenas pode permanecer, de maneira temporária, na sua própria resistência e no seu próprio sofrimento, e em

seus próprios medos.
Então, é claro, aquele que vive este sofrimento, vive-o como totalmente real.

E vocês sabem, no entanto, que quando vocês estão, realmente, no Amor que vocês São, nenhum sofrimento
pode atingi-los.

Mesmo se houver sofrimento, ele não atinge vocês.
Mesmo se houver dor, ela não é percebida do mesmo modo.

Isso nos deu (e muitas Estrelas falaram disso a vocês) a possibilidade, não de superar, mas de estar tão
confiante no Amor que nós o vivíamos, que nada do que podia chegar à nossa vida (a este corpo, ou ao nosso

redor) era capaz de nos afetar.
Então, mesmo não tendo as palavras eruditas empregadas por alguns Anciãos, todas nós sabíamos, por vivê-
lo, que a Verdadeira Vida nada tinha a ver (mesmo estando vivas sobre a Terra) com o que era dado a viver.
Então, é claro, o que nós vivíamos como Amor Vibral, nós o atribuíamos a um Céu, a um Paraíso, a qualquer

coisa para além disso.
O que ocorre, na modificação temporal da Terra, é que esse Paraíso vem a vocês: não haverá mais distância,

não haverá mais tempo, não haverá mais, realmente, diferença, para aquele que se abre a isso.

***

Eu os lembro, também, de que o seu papel de Libertador é estar presente a vocês mesmos, naquele
momento, estar Abandonado totalmente à Luz, Abandonar o Si, e Viver o que vocês São (enquanto estando

plenamente consciente, plenamente presente na sua vida).
E vocês irão se aperceber, realmente, de que há este tipo de sobreposição entre as duas coisas, que lhes
parecem, entretanto, totalmente opostas: um Ser de Paz, um Ser que nada o afeta, que vive em um Êxtase

permanente, e outro ser, que parece por vezes chocado, sofrendo.
Eu os lembro de que é esta sobreposição das duas consciências que realiza a Ascensão (da Terra como a de

vocês).
É também isso que irá acontecer nesse momento, que foi chamado de maneira aflitiva de “o Julgamento Final”,
ou seja, o momento em que se aceita se ver, não tanto para julgar-se, não tanto para sentir-se culpado de uma
ação que seria ruim, ou para recompensar si mesmo de uma ação que teria sido boa, mas simplesmente para

ver-se, realmente.
E isso será, para todo mundo, a mesma coisa.

O resultado, vocês podem imaginar, é diferente, porque cada um tem a sua liberdade, porque cada um pode
decidir, livremente, naquele momento.

Enquanto tendo por vezes consciência de que as barreiras que foram colocadas, os medos e os sofrimentos
que foram vivenciados, podem algumas vezes ser freios para provar a totalidade deste Amor que se verte, e

que nós Somos, mas que, em última análise, esse será o caso, em outro espaço-tempo, em outro lugar.
Lembrem-se de que o Apelo da Luz vai ocorrer de maneira cada vez mais evidente, e convincente, mas

também cada vez mais potente já que ambos, a consciência e o corpo, vão modificar o seu funcionamento (se
isso ainda não tiver ocorrido).

Lembrem-se, sempre, de que a Inteligência da Luz sabe perfeitamente o que ela faz, mesmo se vocês não o
veem, mesmo se vocês nada compreendem.

E, como lhes disseram alguns intervenientes, se vocês permanecerem Tranquilo naqueles momentos, se
vocês aceitarem nada ser, se vocês aceitarem nada mais compreender, então vocês verão, por vocês

mesmos, que o sofrimento se esvaece, que o medo se esvaece.
E vocês verão também, por vocês mesmos, que se vocês resistirem, o sofrimento irá aumentar.

Mas, isso, jamais é a Luz que faz sofrer, é unicamente a oposição à Luz.



Porque aquele que é Amor, neste estado particular da Unidade, seja o que for que viva este corpo (e até o seu
final), ele não é afetado.

Dessa maneira, então, todas as preparações que vocês vivenciaram, as experiências e os estados que foram
conduzidos, por vocês, até o seu exato final, são agora elementos importantes que virão consolidá-los no que

vocês vivenciaram, muito além de qualquer explicação, muito além de tudo o que vocês poderiam
compreender.

Porque o Amor não se compreende, ele não é justificado: ele É.
E é isso que nós Somos.

***

Lembrem-se de que, durante o período que se abre, quanto mais vocês soltarem, quanto mais vocês se
soltarem, quanto mais vocês aceitarem nada ser, mais vocês serão tudo e o Tudo.

Não há alternativa.
Aquele que quiser, de uma maneira ou de outra, apropriar-se da Luz, irá perder.

Porque da Luz não se apropria.
Não podemos nos apropriar do que nós Somos: podemos apenas deixá-lo Ser (deixando-se atravessar pelas

Virtudes que foram explicadas, como a Transparência).
E, tornando-se o que vocês São (neste corpo e sobre esta Terra, antes do Último Momento): e bem, vocês
nutrem a Terra, vocês nutrem os Irmãos e as Irmãs com sede deste Amor (mesmo se eles tiverem medo).

O que nós Somos é Amor, e o que vai revelar a Luz, de maneira coletiva, ao conjunto da humanidade, é isso,
antes de qualquer coisa.

O resto são somente aparências.
O resto são somente elementos que apenas passam, para permitir a esta Verdade emergir, completamente, e

não mais desaparecer.
Mas, de tudo isso, vocês serão informados intimamente, individualmente, mas também coletivamente.

Porque a maior parte das Forças da Luz, da Confederação Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres, será
visível, naquele momento: o que estava invisível torna-se visível.

Porque o Amor não deixa nada invisível: o Amor é Transparência total.
No Amor: não há sombras, não há resistências, não há dualidade, não há o que vocês conhecem sobre esta

Terra (que todos nós conhecemos).

***

Dessa maneira, então, eu espero, pelas minhas poucas palavras, engajá-los a viver a sua Unidade e a Unidade
da Luz.

Independentemente das circunstâncias que possam desenrolar-se na sua vida, lembrem-se de que não há
outra explicação senão aquela de fazê-los encontrar o que vocês São.

Mesmo se isso assumir formas que possam lhes parecer, com o olhar da consciência egotista, dramáticas,
desagradáveis, intoleráveis ou extremamente felizes, isso não tem qualquer importância, porque a finalidade,

de qualquer maneira, é o Amor e nada mais.
E vocês irão constatar também que, independentemente das circunstâncias difíceis, se vocês aceitarem nada

ser, nada compreender, então, o que nós somos realmente, que é Amor, irá aparecer-lhes de maneira cada vez
mais fulgurante.

Isso irá se tornar tão evidente e tão simples que, no momento seguinte, vocês poderão se perguntar como
vocês puderam ignorar isso, como vocês puderam se afastar disso.

Todos nós, onde quer que nós tenhamos vivido (que isso seja as Estrelas, os Anciãos ou outros
Desconhecidos de vocês), no momento em que nós revelamos o que nós Somos, não pode existir a menor

dúvida, mesmo se, é claro (conforme a época em que nós vivemos, conforme a cultura que nós vivenciamos),
nós podemos exprimir isso neste mundo, com palavras diferentes.

Mas isso não tem qualquer espécie de importância, porque o Amor está além das palavras, ele está além das
manifestações, além das relações e além, sobretudo, de tudo o que se pode imaginar.

E isso é um choque porque, descobrir (principalmente para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão
instalados no sofrimento e na falta) o que nós Somos (esta Abundância e esta Plenitude), é realmente um

choque.
E esse choque pode tomar o aspecto de medo ou de terror, antes de se estabelecer, realmente, no Amor.

No que está se desenrolando, não há qualquer circunstância a julgar, em vocês como para cada Irmão (próximo
ou distante).

Não se preocupem com isso.

***



Chegará um momento, muito próximo, em que as circunstâncias habituais da vida de vocês não poderão mais
ser as mesmas, porque as modificações Elementares serão tais que vocês não terão lugar algum onde se

voltar para o Amor que vocês São.
Então, abençoem esse momento: não vejam nem cataclismo, nem destruição, nem fim do que quer que seja,

mas sim, real e concretamente, a Verdade do Amor que se instala, definitivamente, terminando com todo
sofrimento, com toda dúvida, com toda interrogação.
Isso irá terminar, realmente, com todas as ilusões.

Não se preocupem, tampouco, com o dia exato, porque vocês têm uma referência inalterável que são os Sons
do Céu e da Terra, o Anúncio de MARIA.

Muitos de vocês foram chamados, que isso seja por MARIA ou por algumas Estrelas ou pelos Anciãos.
Aí também, o simples fato de terem sido chamados e de nos terem ouvido, é, de algum modo, o salvo-

conduto.
Então, não se inquietem por nada: continuem a sua vida, continuem o que a vida lhes propõe, e deixem

trabalhar a Inteligência da Luz, em meio a esta vida.
Cada vez mais, isso irá lhes aparecer como a única escolha, e até mesmo, eu diria, como a única possibilidade,

porque não haverá nada mais a fazer.
Somente o ego vai querer debater-se, somente o ego vai querer compreender e se opor.

O Amor é o que nós Somos, e isso vai se tornar, não uma Revelação pessoal, mas, muito mais, um momento
coletivo de Revelação.

Quaisquer que sejam as circunstâncias coletivas desse momento, haverá um antes e um depois para a
coletividade humana.

Então, mais uma vez (e devido ao intervalo de tempo que foi encurtado entre esses Eventos Finais), nada há a
preparar, exceto vocês mesmos: manter a sua casa limpa, evitar as divergências importantes (que elas sejam

alimentares, como das relações entre vocês).
Busquem, naturalmente, a Natureza e a Paz (que está em vocês, acima de tudo, eu os lembro disso).

Esta preparação irá se tornar cada vez mais intensa, desde o primeiro dia do seu mês de novembro, em vocês,
antes de tudo, fazendo com que, em um tempo muito curto (exceto para aqueles que estão na negação porque
eles têm medo), ninguém poderá negar a Transmutação que está em andamento, esta famosa Metamorfose,
coletiva, desta vez (e não mais somente para os Semeadores e Ancoradores da Luz ou para os Libertadores).

***

Não se preocupem com nada porque, na Inteligência da Luz (quer haja aceitação ou recusa), cada coisa está
estritamente no seu lugar: não pode ali haver acaso, não pode ali haver incerteza, não pode ali haver erro.

Porque tudo é perfeito em relação à Luz.
Não há, tampouco, alerta a formular, não há que prevenir ninguém.

Aqueles que foram prevenidos são os que deviam sê-lo.
Aqueles que viram o que tinham que ver na Ação dos Cavaleiros, viram isso.

Aqueles que não tinham que ser informados (e que não o são hoje), não o serão até o momento final do
Anúncio de MARIA, porque isso é, para eles, a melhor maneira.

Porque, obviamente, assim que há uma transformação ou uma transmutação (sem mesmo falar da extensão
disso), para muitos seres humanos encarnados, a mudança é fonte de estresse, de sofrimento, por vezes, de

doença.
Porque, como lhes disse há pouco tempo um dos Anciãos: quando nós estamos encarnados, nós somos

seres de hábito.
Ora, o que está chegando nada tem de habitual: é até mesmo algo que jamais foi visto, desta maneira.

E, frente a este Desconhecido que está aí (e que é, entretanto, o que nós Somos), nada há a fazer senão
reconhecer isso, e para reconhecê-lo, é preciso apenas deixar acontecer, permanecer Tranquilo, e deixar

trabalhar o que está chegando.
O tempo da compreensão e das explicações (mesmo para nós, agora) terminou.

Agora, desde vários meses, nós lhes propiciamos, progressivamente, durante as nossas vindas, viver
momentos de Comunhão, de Silêncio e de Vibração: isso irá se tornar, para vocês, cada vez mais evidente, e
as nossas palavras irão se tornar, efetivamente, durante esses momentos, cada vez mais simples, cada vez

menos complicadas e, sobretudo, cada vez menos longas.
Não há outra maneira de viver o que todos nós Somos, no Silêncio das palavras, no Silêncio de toda

compreensão, e de toda explicação.
Porque o Amor é de tal evidência que não há possibilidade, quando esta evidência é vivenciada, de procurar

outra coisa.
Será sempre o ego que irá procurar uma resposta.

Será sempre o mental que irá procurar apropriar-se, compreender, apreender.



O Amor não pode ser apreendido, ele apenas pode nos permear, porque é o que nós Somos.
Eu vou encerrar aí o que eu tinha para dizer a vocês, e eu deixarei a minha Irmã Estrela TERESA, dentro de

alguns instantes, prosseguir, e que irá falar a vocês, ela, de se doar ao Amor.
Se houver questões referentes ao que eu acabei de exprimir, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu rendo Graças a vocês pela sua escuta, pelo seu acolhimento, e pela sua Luz.
Vivamos um momento de Graça.

Pelo meu papel de Oficiante em meio ao Manto Azul da Graça, permitam-me, em meio a este espaço,
Comungar a isso, em vocês e com vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu os Amo, na Unidade.
Eu lhes digo: até breve.

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

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1668

31 de outubro de 2012
(Publicado em 1º de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- VALE A PENA LER DE NOVO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2012-11-17.mp3

~ APOLOGIA AO CORAÇÃO, AO AMOR E À BEATITUDE ~ 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, nesse lugar como em todos os lugares, que a Graça seja.

Eu intervenho, junto de vocês, tanto enquanto Estrela UNIDADE, elemento constitutivo do Elemento Ar, como
oficiante do Manto Azul da Graça, como o que está em ressonância com a Porta UNIDADE e a Humildade.

Eu tenho poucas palavras para entregar a vocês, mas elas serão levadas, até o seu Coração, pela Luz Vibral,
pela Graça e pela Onda da Vida.

Essas palavras são apropriadas a este espaço que está aberto e que deve conduzi-los até o nosso encontro,
com MARIA, em 1º de dezembro (ndr: 1º de dezembro de 2012, das 14 às 15 horas [das 11h00 às 12h00
(meio-dia) – hora de Brasília; das 13h00 às 14h00 – hora de Lisboa] – ver os detalhes na intervenção de

MARIA de 17 de novembro de 2012 (1)).

***

O que eu tenho a dizer-lhes é uma apologia ao Coração, ao Amor e à Beatitude.
O Amor é o que nós somos.

Ele não pode ser dissociado do que nós Somos.
Assim, a dissociação do Amor, em meio a este mundo onde vocês estão e onde eu coloquei a minha alma,

existindo apenas pela privação do Amor e pela falta do Amor, inseriu vocês nos hábitos e nos mecanismos de
regulação denominados, aí onde vocês estão, a vida.

O que se desenrola em vocês, e o que se desenrola no conjunto deste sistema solar, é exatamente a mesma
coisa.

O seu Coração, o seu Sol (o Sol Interior como o Sol visível) deve expandir-se, dilatar-se e não mais ser
reprimido no seu Amor, na sua manifestação.

O que se desenrola no Céu, desenrola-se no seu Coração.
O que se desenrola no Sol, desenrola-se no seu Coração.

O Sol (guardião da Eternidade, guardião do Corpo de Estado de Ser, guardião do Logos Solar ou princípio
CRISTO / MIGUEL) deve agora dar rédea à Irradiação do Amor, à Unidade do Amor, à Verdade do Amor.

***

A Unidade é viver a descoberta do Amor, na carne, transfixando e irradiando esta carne, transmutando-a.
A expansão do Amor, a sua revelação (no seu Coração como no Sol), é, muito exatamente, o que se desenrola

(do mesmo modo, na mesma Unidade) no seu peito como no Sol.
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O seu Coração é, de qualquer forma, o seu Sol, aquele que foi intimidado, reprimido e confinado.
Então, o Coração se abre e vive o que ele É.

Ou vocês o alcançam e o acompanham.
Ou vocês ali resistem.

O Fogo do Coração consome, mas não queima.
O Fogo do Coração, aquele da Unidade, é substituído pela Presença, durante essa Passagem que é para

viver.
Uma realidade se extingue, enquanto outra aparece.

Essas duas realidades não tomam sua fonte e sua origem no mesmo local e com a mesma intensidade.
O amor humano, que todos nós conhecemos, é tributário das condições humanas.

O Amor divino, o Amor sem limites, o Amor sem condição, não pode ser condicionado por qualquer aspecto da
vida que vocês levam.

O Amor é independente das circunstâncias, é independente da sua idade, independente das suas condições,
independente mesmo dos seus recursos.

Ele de nada depende deste mundo.
Ele de nada depende porque o seu princípio é Irradiar, aquecer e fazer viver a Paz.

***

O novo Sol, o seu novo Coração, aquele da Eternidade, nasce no Interior de vocês.
Qualquer que seja a distância que pode lhes parecer ali ter que percorrer, lembrem-se de que não existe

distância alguma (somente para o olhar da personalidade que ali acredita).
A Unidade os convida a superar e a transcender um nível de realidade e a viver o nível de realidade que lhes

propõe o próprio Sol e a própria FONTE.
Isso tem por nome Amor, mas não um amor que lhes poderiam explicar, ou quantificar, ou definir, segundo o

estado do seu efêmero, mas, sim, um Amor indizível, da sua Presença, em vocês, do Sol.
Quer o denominem o CRISTO, quer o denominem um Duplo (qualquer que seja), um Arcanjo, ou MARIA, ou

mim, não tem qualquer importância.
Porque viver o Coração, no coração do Coração, é não mais ver a mínima diferença entre vocês e Ele, ou entre

vocês e seja quem for.
Este Amor nada tem a ver com um apego, com uma atração, com uma responsabilidade, com uma condição, já

que este Amor é a nossa natureza.

***

O Amor chama o Amor.
O Sol vem chamá-los.

Os sinais do Céu vêm despertá-los.
Os sons do Céu e da Terra (que vocês percebem nos seus ouvidos, mas também exteriormente) vão

sobrepor-se, eles também.
Desta sobreposição resultam, ao mesmo tempo, a Beatitude e o desaparecimento do todo efêmero.

O desaparecimento do próprio sentimento de ser uma pessoa, em um corpo, inserida em uma vida e inserida
neste mundo que faz a sua realidade.

O Sol convida vocês.
MARIA e as Estrelas, nós convidamos vocês.

Nós os convidamos para estar aí, mais perto do que vocês são, no coração do Coração ou no centro do
Centro, no aposento mais íntimo do seu Coração.

Aí onde tudo ali está.
Aí onde tudo está inscrito.

Aí onde nada mais há a escrever, nada mais há a mudar.

***

O apelo dos Elementos, e a fusão dos Elementos, ajudam-nos a colocar-se no coração do Coração.
E é apenas no coração do Coração que vocês vivem o que vocês São, sem desejo, sem espera, sem ideias

preconcebidas, sem interrogação, simplesmente nesta Presença durante essa Passagem que está, eu os
lembro, sob a ação e a égide, com vocês e em vocês, do Arcanjo URIEL.



Nesta última Passagem, vocês são convidados a superar o que vocês acreditam ser.
Vocês são convidados a superar toda história e toda lógica (no sentido deste mundo) a fim de ir para esta

Eternidade e esta irradiação infinita da Beleza que vocês São.
Para isso, realmente nada mais há a fazer senão Ser.

Estar em permanência nesta Doação de Si, neste Abandono de Si, onde o outro não tem mais nem menos
importância do que vocês, que este outro seja uma pessoa próxima de vocês ou estritamente desconhecida

sobre este planeta.
Não mais estar atribuído à sua pessoa é não depender mais de uma circunstância ou de uma condição deste

mundo.
É ali estar plenamente Presente, plenamente Desperto, plenamente Liberado, plenamente em Paz.

***

A Unidade e o Sol dão-lhes a ver, dão-lhes a viver, assim como a Terra, a intimidade a mais profunda e a mais
intensa.

Vocês nada têm a empreender, durante esse tempo.
Vocês apenas têm que se posicionar.

Vocês apenas têm que escutar e ouvir o canto do Amor.
Aquele que os chama pelo seu nome.

Aquele do canto da sua alma e do seu Espírito que canta nos seus ouvidos.
Aquele do canto da Terra e do canto do Céu, na mesma sinfonia e na mesma música.

Dessa maneira, Ser não está tão afastado como o que pode dizer-lhes a sua culpabilidade ou o seu mental.
Deixem tudo isso.

Não se ocupem de mais nada.
Porque, se vocês estiverem no coração do Coração, neste estado de Unidade, de Presença, da Infinita

Presença, não há qualquer justificativa que possa resistir à evidência do Amor.
O Amor é alimento.

Isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro, não mais somente como uma busca, como um objetivo, como uma
necessidade, mas como a Verdade do que está aí.

***

O Sol (nesses tempos, até mesmo, da sua Terra) vive sua mutação, como lhes foi anunciado por grandes
seres.

Assim como o seu Coração que estava, até agora, confinado no seu peito, revela-se, em todas as direções e
em todas as Dimensões.

Porque aí é o seu lugar: aquele que não é mais tributário, justamente, de um lugar, de uma localização, de um
tempo ou de uma condição.

Então, nós os convidamos a esta doçura.
Nós os convidamos a esta Unidade, a este encontro com o Sol, com o CRISTO, com vocês mesmos.

E, para isso, para viver a totalidade deste Encontro, vocês não têm nenhum aonde ir, visto que vocês ali já
estão.

***

Naturalmente, quando nós deixamos a Terra, nós não estávamos habituados com tamanha ausência de limites,
com tamanha Liberdade.

Mesmo se eu pude lhes contar a minha história, eu lhes contei a minha história na encarnação.
Mas eu gostaria de lhes contar, agora, de maneira bem rápida, o que se desenrola no momento em que o que

pertence à ilusão e ao efêmero desaparece.
Acontece exatamente o que vocês vivem: o sentimento de já estar em outros lugares, enquanto estando

plenamente consciente.
Esse sentimento de dilatação e de expansão ocorrendo simultaneamente em todas as direções, em todos os

tempos e em todas as Dimensões.
É isso a Beatitude: não mais ter necessidade de ser tributário de uma forma, mas ser todas as formas

possíveis.
Não mais estar confinado em uma Dimensão, mas percorrer, livremente, o conjunto das Dimensões.

É estar aqui, plenamente Presente, muito além da fé, muito além da sua crença no que quer que seja, mas



viver, realmente, muito mais do que o Fogo do Coração.
É viver o esquecimento de toda condição, de toda circunstância, de toda história e de toda pessoa.

Porque é aí que vocês são eternos e em nenhum outro lugar.

***

Pouco a pouco, a expansão do Sol (e a expansão do seu Coração, ocorrendo de maneira sincrônica) realiza a
Ascensão, a transfiguração da carne e a sua Elevação.

O efêmero desaparece.
A Eternidade se revela.

Se vocês deixarem a Eternidade estar aí, então o efêmero não poderá mais ser alterado pelo que quer que
seja.

Qualquer que seja o futuro do efêmero, ele desaparece.
E este desaparecimento traduz, aliás, justamente, o seu efêmero.

Vocês são convidados pelo Sol, vocês são convidados pelo seu Coração, ao coração do Coração, a percorrer
a totalidade da sua Eternidade.

Então, é claro (e isso foi abordado, nesse dia como em outros locais), a necessidade, às vezes, de reprimir, eu
diria, uma forma de entusiasmo explicando algumas experiências no seu corpo e nas extremidades, em

particular.
Se vocês aceitarem a irradiação do seu Coração novo, nada deste corpo pode incomodar, mesmo se houver

sinais, dores ou pressões em zonas específicas deste corpo de carne.
Vocês veem, clara e rapidamente, os prós e os contras.

Alinhar-se irá se tornar cada vez mais fácil.
Haverá cada vez menos questões a se colocar.

No coração do Coração, encontra-se a evidência.
Aí onde não pode sequer mais existir a mínima questão, a mínima interrogação, a mínima dúvida, a mínima

ilusão.

***

Viver isso é já viver a Eternidade, mesmo no efêmero.
Vocês facilitam assim esta transição, esta época de Passagem.

Vocês facilitam, em vocês, a Eternidade, em detrimento do que é efêmero.
As minhas palavras não devem se tornar uma crença ou uma adesão, mas devem ser, antes de tudo, o que

vocês vivem.
Isso releva de vocês e de vocês sozinhos.

Não coloquem ali qualquer julgamento de vocês mesmos, qualquer culpabilidade de vocês mesmos.
Sejam Lépidos em relação a isso.

Isso acontece agora.
E se isso não acontecer em vocês, então sejam ainda Humildes, estejam ainda mais Presentes a fim de se

tornarem ausentes ao efêmero.
Vocês não têm outra escolha, vocês não têm outra possibilidade.

Não é necessário se esforçar, nem sentir qualquer culpa porque Ser, porque viver a Beatitude, não é nem um
esforço, nem uma culpabilidade.

É, simplesmente (e isso será cada vez mais), o seu estado natural, o seu estado inato.
E encontrar isso é, efetivamente, não somente uma grande Alegria, mas uma grande Paz.

E isso se transforma, muito rapidamente (esta Paz), em Êxtase e em Beatitude.

***

A partir do momento em que vocês não derem peso ao que está pesando (não para ignorá-lo, não para não vê-
lo), cada vez mais, mesmo o peso e o pesado serão, para vocês, a oportunidade, inesperada e única, de viver

o que vocês São, mais do que o que vocês projetam ou o que vocês creem.
Eu os lembro de que é nas circunstâncias qualificadas, pela personalidade, de difíceis, que pode se encontrar

o choque necessário à sua própria Liberdade e Liberação.
Jamais julguem um acontecimento.

Vão além do sentido e das explicações.



Vão além da lei de causalidade.
Não há obstáculo.

O mundo causal, o envelope causal da Terra, não existe mais.
O fim das Linhas de Predação (como anunciado e realizado no momento em que SÉRÉTI se expressou entre

vocês) corresponde à possibilidade desta Liberdade.
Se vocês ainda não tiverem vivenciado a quintessência, significa, simplesmente, que vocês não estavam ainda

na justa localização de vocês mesmos: no coração do Coração.
Lembrem-se de que no coração do Coração não há esforço, não há nem culpabilidade, nem interrogação, nem

questão, nem resposta.
Há, simplesmente, a Felicidade e a Beatitude de ser, enfim, o que vocês São.

***

O Sol chama vocês.
As Estrelas chamam vocês.

O Céu chama vocês.
A Terra chama vocês.

Nós viemos ficar ao lado de vocês para chamá-los e para apoiá-los a fim de que vocês se coloquem, de novo,
na sua Eternidade, aí onde não existe qualquer predação, qualquer medo ou qualquer raiva.

São vocês que decidem.
São vocês que realizam isso.

O que se desenrola é, de algum modo, a etapa final do Manto Azul da Graça.
O Manto Azul da Graça os recobriu, a Luz Vibral os recobriu e percorreu, de cima para baixo ou de baixo para

cima.
Ela consumiu, e ela continuará a consumir, o seu Coração até que mais nada de efêmero e de pesado possa

obstruir o que vocês São.
A Luz chamou vocês.
O Sol chama vocês.

MARIA irá chamar vocês.
Nós iremos chamá-los, se isso já não tiver ocorrido.

***

Estar na Unidade não é buscar a Paz, mas é Ser a Paz.
A Beatitude e o Amor são o único alimento, dali onde nós estamos.

Aí onde vocês estão, vocês têm necessidade de se alimentar (de alimentos, como de afeição, do olhar do
outro), de interagir com o conjunto dos Irmãos e das Irmãs que participam da mesma ilusão.

Viver a Beatitude não os afasta disso, mas eleva, transcende, aí também.
 Porque toda relação torna-se uma Comunhão.
Porque toda troca torna-se um Fogo de Amor.

As regras e as leis nada mais têm a ver nesta etapa de transição.
Então, é claro, poderíamos ser tentados a nomeá-la 4ª Dimensão, não importa.

O importante jamais será o nome.
Vocês estão, agora, aí onde vocês estão e não têm mais necessidade de nomear, ou de denominar, as coisas,

mas apenas de vivê-las, na sua quintessência e na sua totalidade.
A Unidade e o Elemento Ar são as testemunhas e os agentes disso.

Porque o Ar atiça o Fogo e o nutre.
Porque o Ar é o que permite propagar e conectar.

E esta parte da Cruz fixa, em ressonância com o Fogo e com o Ar, são, muito precisamente, os elementos que
os colocam no coração do Coração.

Aí onde não existe mais luz invertida ou oblíqua, mas, simplesmente, a Luz direta: aquela do Amor, aquela que
não precisa construir o que quer que seja, pela sua Inteligência total.

O tempo da Unidade (ou, em todo caso, o tempo da Unificação) jamais foi tão possível como durante esta fase
onde o Sol e o seu Coração estão se expandindo.

Vivam esta expansão, mas nada façam.
Vivam esta Paz, mas não busquem a Paz, porque vocês São isso.

***



Deixem a Luz ser a fim de, vocês também, superarem o ser e não mais ser tributário de qualquer condição,
mesmo da alma.

A Luz, o Amor, e a Felicidade, são a nossa natureza.
Eu não tenho que persuadi-los porque eu jamais o poderia.

É apenas vivendo isso que vocês podem ser persuadidos, vocês mesmos.
O CRISTO disse: “busquem o reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

Esta procura não é uma busca exterior, mas uma busca Interior.
Foi-lhes dito, aliás, que a melhor maneira era Amar, Amar uns aos outros, como Ele os Amou, e como Ele nos

tem Amado.
Não à sua maneira, mas à maneira do Sol que dá a sua luz: na mesma proporção, sem julgar, sem reprimir.
Vocês são Sóis porque é a imagem que podemos dar, mas não um Sol que pode entrar em latência ou se

transformar, mas um Sol permanente: aquele d’A FONTE.
Vocês irão, durante este período (se isso já não tiver ocorrido), dar-se conta, precisamente, daí onde vocês

Estão.
Porque o que irá sair como palavras, de vocês, o que irá sair como humor, de vocês, é apenas, e apenas será,

cada vez mais, o resultado do que vocês São e não mais das circunstâncias, que elas sejam da vida ou da
história ou do karma (que não se mantêm diante da Luz).

***

Vocês irão constatar, enfim, se isso já não tiver ocorrido, que não pode existir caminho, nem qualquer evolução:
que há o Amor e nada mais e que, simplesmente, o fato de ter saído do Amor os faz considerar a possibilidade

de todo o resto.
Mas esse resto é apenas efêmero e apenas decorre, justamente, da privação de Luz e de Beatitude.

***

Eu diria (dito de outra forma e de maneira mais direta e simples) que, neste período de transição, vocês são
levados a ser uma Estrela, vocês são levados a ser MA ANANDA MOYI, vocês são levados a ser o

Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).
Mas não vejam ali um jogo de papel, nem mesmo de função, mas, simplesmente, eu diria, o resultado da

Beatitude, da Morada da Paz Suprema e do Êxtase.
Isso não é, simplesmente, uma mudança de olhar ou de ponto de vista.

É, realmente, agora, uma transformação radical e total.
É uma transformação que é muito mais (e vocês sabem disso) do que uma metamorfose da lagarta em

borboleta.
Muitos de vocês aguardaram, esperaram, talvez até já vivenciaram isso, mas resta, agora, vivê-lo, na totalidade:
não na sua totalidade, mas na totalidade de todas as consciências que se creem separadas e presentes sobre

a Terra.

***

A Unidade é o sinônimo da Humildade.
Isso não é simplesmente uma adequação ligada ao Elemento Ar ou ligada à nova Tri-Unidade ou ao Manto Azul

da Graça.
Porque, não pode existir, sobre este mundo, aí onde vocês estão, Unidade sem Humildade.

Como foi dito a vocês, há ainda pouco tempo: a Humildade de nada ser, para aceitar ser Tudo.
Doar-se si mesmo, e se Abandonar si mesmo.

Tudo o que nós lhes explicamos e transmitimos, pelas palavras e pela Vibração, atualiza-se agora.
Casar-se com a Luz, isso não é se casar com alguém ou com qualquer outra coisa, é Casar-se com Si-mesmo,

além do Si, além desta Dimensão.
É deixar a transfiguração, a transubstanciação, efetuar-se sozinha, porque há um programa Inteligente, muito

mais Inteligente do que o que a personalidade pode esperar ou pensar.

***



Eu terminarei com essas palavras: ser Humilde, viver a Humildade é, de algum modo, o estado mais direto,
mais próximo, mais imediato para viver o que é para viver, e para ser esta Infinita Presença ou para ser este

Absoluto.
Eu os lembro de que, durante esta transição, vocês próprios se definem pelo seu estado, pelas suas ações,

pelo seu olhar, pelo seu Amor.  
Não aquele que vocês projetam, mas aquele que vocês Irradiam, naturalmente, sem qualquer desejo.

Porque, se houver um desejo de Amor, já significa uma falta de Amor.
Aquele que manifesta o Amor não emite qualquer ação, qualquer vontade.

Esta é a diferença entre a Humildade e a não Humildade.
Esta é a diferença entre a personalidade que tenta ser humilde e que se esconde atrás desta humildade,

enquanto que a Humildade da Unidade é a evidência onde nada há a esconder, onde nada há a pregar, nada a
julgar, nada a comparar.

***

O que vocês têm a fazer, durante esta transição, é, simplesmente, observar essas espécies de flutuações que
existem, em vocês, que são por vezes muito rápidas e que os levam da Alegria à tristeza, do Amor ao medo ou

do Amor à raiva.
Mas se apreendam bem de que nem a raiva, nem o medo, nem a própria paz, não podem ser nem obstáculos,

nem elementos facilitadores.
Neste período de transição, realizar o Abandono do Si será, de qualquer maneira, a única saída possível, mas,
em meio a esta saída possível, vocês mantêm a liberdade a mais fundamental de estar aí onde vocês querem,

ou em parte alguma.
Jamais haverá julgamento, jamais haverá condenação, da nossa parte como dos mundos Livres, porque eu os

lembro de que tudo o que vocês dão por certo, em meio a este mundo, é efêmero, exceto, é claro, o que
vocês São.

***

Cabe a vocês, não escolher, não decidir, não empreender qualquer ação ou qualquer fazer, mas, sim, ver onde
vocês Estão.

Vocês estão na rejeição de alguma coisa da sua vida, da sua condição, deste mundo?
Vocês não podem transcender este mundo rejeitando-o.

Isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente, porque o coração do Coração é vivido e interpretado Aqui e
Agora, aí onde vocês Estão, mesmo na Ilusão.

Em última análise, o que acontece em vocês como na totalidade deste sistema solar, é apenas a mesma coisa:
ou o Sol se expande, ou o Sol não se expande.

Mas vocês sabem que, sobre a Terra e no Céu, ele se expande e vai se expandir cada vez mais.
Eu os lembro, também, de que a penetração da Luz, em meio a este mundo, não data de algumas semanas,
nem mesmo de alguns meses, nem mesmo desde as Núpcias Celestes, mas de que tudo isso começou em

um tempo relativamente longo, no sentido humano (desde quase uma geração) e de que foi preciso, de algum
modo, esta espécie de aclimatização para viver o nascimento e o florescimento.

O tempo da florescência chegou e o tempo da colheita também.

***

Eis o que as palavras, trazidas pela Vibração no coração do Coração, levaram-me a pronunciar.
São, certamente, conceitos que é preciso sentir no seu Coração.

Naturalmente, isso irá sempre parecer incoerente e inconsistente, ao filtro do mental ou ao filtro das suas
crenças.

Porque estas palavras são para viver e não somente para pronunciar ou escutar.
Não somente para ouvir, mas, realmente, para encarnar.

Lembrem-se de que, quando nós mudamos de mundo, quando um efêmero, qualquer que seja (de um corpo,
de uma vida), desaparece, a consciência permanece.

Ela não tem mais acesso às mesmas percepções e às mesmas manifestações.
É exatamente isso que acontece em uma outra oitava ou em uma outra amplitude, mas é exatamente o mesmo

processo.
E daí onde vocês estão, o processo não é vivido da mesma maneira.

Mas ele leva, inevitavelmente, ao mesmo resultado.



De tudo isso vocês sabem.

***

Instalemo-nos, durante alguns instantes, agora, no silêncio das minhas palavras, no silêncio dos meus
pensamentos, das minhas ideias, dos seus pensamentos e das suas ideias.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, neste silêncio e nesta paz, na nossa Comunhão, eu lhes digo: Amem-se uns aos outros, e uns para com
os outros.

E eu lhes digo até breve.
E me permitam deixar esta Paz emanar.

Encontremo-nos na Paz.
Até logo.

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

1 – MARIA (17.11.2012)
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