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- Ensinamentos da Estrela VISÃO -

Primeira mensagem de NO EYES no site Autres Dimensions

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
 http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100807_-_NO_EYE...

~ A VISÃO ~

Luzes do UM encarnadas, eu me apresento a vocês, pelas palavras, pela primeira vez.
Eu fui NO EYES.

Eu sou uma das Estrelas de Maria.

O meu papel e a minha função, em meio a esta Assembleia, estão ligados à Visão.

Eu lhes transmito todo o meu Amor.

Eu vou começar, primeiramente, dando-lhes uma série de elementos que lhes permitem melhor apreender o que,
justamente, nós chamamos de Visão.

Esta Visão não é a Visão do mundo exterior.

Esta Visão, que eu sou, não é a Visão do terceiro olho.

Esta Visão, que eu sou, não é uma projeção ou um prolongamento do mental ou do cérebro.

A Visão de que falo é aquela que pode ocorrer em algumas almas ou em alguns corpos, compatível com uma Visão
que eu chamaria do Coração.

Esta Visão do Coração tem a particularidade importante de ser uma Visão tão precisa como a existente na Visão
denominada astral, permitindo a Visão da trama do tempo nesta matriz.

Os poucos seres que percorreram a Terra e que tiveram esta Visão, tiveram que fazer o sacrifício da sua vida física,
mais frequentemente durante o seu nascimento, para aceder a esta Visão Interior.

Esse foi o meu caso.

Como esse foi o caso, do outro lado do oceano, de uma mulher búlgara que teve, ela também, esta Visão do
Coração.

Esta virtude especial, que continua também em meio às Assembleias das Estrelas de Maria, para aquelas que são
portadoras, de ver com uma precisão intensa o que existe na matriz.

NO EYES - 07 de agosto de 2010 - Autres Dimensions
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O que jamais foi o caso, por exemplo, da Visão de um Melquisedeque do Ar, cuja Visão é panorâmica e afastada do
que existe em meio à matriz, dando uma incerteza temporal, mas permitindo ver a trama temporal (explicando que

alguns Anciões lhes tenham comunicado eventos, há muito tempo e muito mais recentemente) que deve ocorrer, sem
entretanto poder especificar, de maneira exata, o dado temporal ou mesmo a especificidade de alguns elementos na

matriz.

Eu sou, ainda hoje, aquela que é encarregada de ver a matriz.

***

 Esta Visão do Coração apenas pode existir se a Visão dos olhos e da cabeça não existirem mais, permitindo
despertar, no que vocês chamam de cérebro, uma zona específica que permite ter acesso, justamente, a esta trama

matricial, sem passar por uma Visão, propriamente dita, astral, mas, bem mais, por uma Visão Supramental aplicada à
matriz.

O que explica que esta Visão foi, na minha vida, e permanece hoje, extremamente minuciosa, extremamente
detalhada e extremamente precisa.

Esta Visão é a mais exata da trama da matriz.

Eu intervenho, nesse dia, antes de MARIA.

O que eu venho dizer-lhes não é, nem para despertar qualquer curiosidade, nem para despertar qualquer medo, mas,
bem mais, para trazer-lhes uma certeza e uma lucidez.

Uma lucidez quanto ao que vocês vivem, sobre este mundo, como em vocês.

Vocês entraram, como os Anciões disseram, na era da Revelação, na era do final de um tempo, a fim de que nasça o
novo tempo e a nova Dimensão.

Isso não é dentro de dez anos, isso não é dentro de um ano, mas isso começou.

As Visões que eu pude transmitir na minha vida ocorrem no seu tempo, no seu calendário, agora.

Dentro do que alguns Anciões chamaram de tempos descontados, vocês são levados a viver o que é preciso bem
chamar de final deste mundo, que é um nascimento autêntico.

Muitos Anciões insistiram neste nascimento, falando da lagarta e da borboleta.

Tudo o que acontece, atualmente, tinha sido claramente anunciado, há muito tempo, com diferentes formas de
Visões astrais (aquelas do terceiro olho e até mesmo as da intuição), podendo se expressar no nível mental.

O conjunto, a totalidade das manifestações em relação e em ressonância com os Elementos, é apoiado, hoje, pela
Inteligência da Luz, para restabelecer a Verdade.

Ainda uma vez, não convém absolutamente provar qualquer medo, qualquer emoção, mas, sim, estar cada vez mais
lúcido e consciente.

Como disse Arcanjo MIGUEL, o que acontece no exterior, acontece também em vocês.

É preciso então aceitar se desvendar, o que irá se refletir também, em vocês, pela Visão cada vez mais precisa do
que vocês São, além da aparência deste corpo.

***

 Dentro deste corpo há a alma.

Dentro dessa alma há o Espírito, a única Verdade eterna que não pode estar sujeita a qualquer alteração.

Viver a Verdade do Espírito, retornar a esta Luz da Unidade, não pode ocorrer de outro modo a não ser por uma série
de processos Interiores e exteriores, sucessivos no seu tempo.

Primeiramente, um fim da desconstrução, conduzindo a um desvendamento, progressivo, extremamente minucioso,
da Verdade.

Este é um mecanismo que, em cada ser humano, leva a um próprio desvendamento da Unidade.

Esses mecanismos, vividos, desde algum tempo agora, foram concretizados de maneira mais visível durante os
Casamentos Celestes, precipitando-se hoje.

Isso se reflete por uma precipitação da sua revelação a vocês mesmos e também da revelação no mundo, induzindo,



por analogia com a Visão de que sou portadora, a uma Visão cada vez mais clara do que é Verdade e do que não o é.

Esse desmascaramento é indispensável, pois é ele que vai lhes permitir, quando chegar a hora, acolher o Anúncio de
MARIA e, nós o esperamos, aquiescer, com total lucidez, a este fim.

***

 Pouco a pouco, a Vida se retira desta Ilusão, seja animal, vegetal, mineral.

Ela se retira, não para desaparecer, mas para ir para onde a levar a sua Vibração específica de mineral, de vegetal
ou de animal.

O afluxo da Luz Vibral, em meio aos quatro Elementos, as entidades viventes presentes em todo mundo que foi
comprimido nesta matriz, libera-se, a partir de hoje.

Vocês devem estar lúcidos, mas não participar, de maneira alguma, do que se desagrega, a fim de permanecer no
que é o mais importante, que é a Visão de vocês mesmos e o desvendamento do que vocês São, na Eternidade e na

Unidade, de modo muito simples.

***

 É preciso estar lúcido, durante este período preciso, da existência da lagarta e da chamada da borboleta.

A lagarta será dissolvida na dissolução do mundo.

A borboleta vai estender suas asas para instalar-se no seu próprio universo.

Muitas coisas que são ainda possíveis, hoje, de conhecer (pesquisando, em sua tecnologia), não poderão mais ser
acessíveis, em breve.

É nesse sentido que vocês devem desenvolver a sua própria Visão.

E é isso que irão realizar as últimas Chaves Metatrônicas, que irá lhes permitir ver através da Ilusão e começar a
perceber também a Visão do Coração.

Esta Visão do Coração é desprovida de emoção.

Esta Visão do Coração se instala quando vocês tiverem transcendido os medos em meio a este veículo ilusório.

Lembrem-se dessas palavras que foram pronunciadas por um neófito ocidental (eu prefiro chamá-lo assim): “Aqueles
que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la.”

***

 A qualidade da Luz Vibral que desce para vocês, agora de maneira contínua, deve permitir-lhes superar e
transcender os medos da perda, exterior ou Interior.

Vocês estão no Interior deste corpo, mas este corpo estritamente nada é.

Mesmo ainda não tendo feito a experiência consciente, isso vai chegar.

E isso irá lhes permitir, neste período final, não sentir mais o mínimo medo.

E isso irá lhes permitir, também, desenvolver esta famosa Visão do Coração de que eu falo, permitindo-lhes
saber onde está o despertar dos Elementos, onde está o despertar da Terra, o despertar dos seus Irmãos.

Esta Visão lhes confere, também, na Vibração do Coração e em uma zona específica do seu cérebro, perceber a
Verdade, além da Ilusão, e não mais ser sensível ao que é falso.

Esta revelação, no que se refere a algumas partes ou a alguns setores da sua vida, pode representar um choque
importante.

Mas esse choque, eu diria, é salutar, porque ele irá lhes permitir tomar as decisões e ajustar mais próximo da
Verdade, o seu caminho.

Os sinais, desde as últimas Etapas, desde alguns meses somente, são bem numerosos, assinalando, para esta
Terra, um final e um renascimento, do mesmo modo que em vocês os sinais são muitos, significando um novo

nascimento.

***

 A capacidade para Vibrar na Coroa Radiante da cabeça e na Coroa Radiante do Coração e, para alguns, ao nível do



sacro, permite um alinhamento e uma Consciência para se estabelecer, desincrustando-os, literalmente, da Ilusão do
mundo.

O relaxamento, este desvencilhamento, permitir-lhe-á, no momento desejado pela Luz, transferir a sua Consciência
com total lucidez.

A Consciência, no Coração, é a chave da Visão, é a chave do retorno à sua Eternidade.

O processo de abandono à Luz refletir-se-á, e irá se refletir cada vez mais, por um abandono, na sua vida, de todas
as Ilusões deste mundo, a fim de se centrarem novamente no essencial, na Verdade.

É nesta iluminação especial, e nova para vocês, que se desenvolve a Visão Interior do Coração e que irá apagar,
gradativamente após a sua colocação na Luz, a visão exterior deste mundo falso.

Como sempre, são mecanismos e processos Vibratórios, energéticos, da própria Consciência.

Certamente, haverá sempre dois modos de ver o que está aí.

Exteriormente, a Visão limitada, aquela dos olhos, irá concluir facilmente um aspecto devastador.

Alguns, até mesmo, poderão falar de Julgamento, de castigo ou de retribuição.

Mas, se vocês penetrarem na Visão Interior, isso será chamado diferentemente, e será vivido diferentemente.

Será retribuição, não cármica, mas o restabelecimento do reino da Luz.

Nada mais.

***

 Quando eu disse que era preciso se desincrustar, isso irá lhe aparecer cada vez mais evidente.

Não é questão de fugir da vida, mas, bem mais, de viver a verdadeira Vida.

E, portanto, de deixar morrer o que morre, sem apego, sem remorso e, sobretudo, sem medo.

Se vocês fixarem a sua atenção, na visão exterior ou na visão mental das informações, o medo irá apreendê-los.

Se vocês aceitarem ter a Visão Interior e se estabelecerem no seu Coração, a Alegria irá deleitá-los.

O chefe dos Melquisedeques falou-lhes de Alegria ou de Terror.

Será exatamente assim.

Um ou outro.

Não poderá (e quanto mais o tempo avançar, em termos humanos) haver meias-medidas.

Nós concebemos também que alguns de vocês possam flutuar de um ao outro.

Isso é um ótimo sinal, porque, se vocês flutuarem de um ao outro, nós ficamos convencidos de que vocês não
poderão escolher o Terror ao invés da Alegria, ainda mais se o sinal essencial do Céu lhes for dado Interiormente

por MARIA.

É preciso não ter mais, então, que se colocar a questão de crer ou de não crer, porque vocês irão viver a Verdade de
MARIA.

Nos mundos Unitários, o plano, o desenrolar desse plano, acontece do modo mais autêntico, mais minucioso e mais
seguro.

Colocando-se na Vibração Interior e na Visão Interior, no momento do desvendamento das últimas Chaves, vocês
não poderão mais confundir uma Visão ligada ao mental, uma Visão ligada ao seu terceiro olho, com a Visão autêntica

do Coração.

Inicialmente, para alguns, nos seus sonhos.

E depois, para outros, assim que a Vibração da Coroa Radiante da cabeça fusionar com a Coroa Radiante do
Coração.

***

 O desvendamento dos pontos de Consciência da cabeça, e o modo de ativá-los, irão bastar para desencadear a
Visão Interior e as outras funções que daí decorrem, como centrar-se no instante presente, ser claro e preciso, estar

na Profundez da Verdade, porque, no abandono à Luz - como ANAEL diz - essas funções, que lhes são
desconhecidas, irão desabrochar pouco a pouco e lhes dar espaços de percepções que, mesmo dentre os mais

despertos de vocês, ainda não existem.



Não haverá qualquer meio de confundir, ainda uma vez, a Visão do Coração e a Visão exterior.

Caberá então a vocês, e a vocês sozinhos, ajustarem-se e agarrarem-se à sua Visão Interior, que lhes diz respeito,
referente ao mundo que se desagrega, a fim de estarem em concordância com vocês mesmos.

Quanto mais vocês forem para a Visão Interior e ao seu Coração, mais os medos irão desaparecer da sua vida.

Vocês irão se estabelecer na Alegria, na sua Presença, e tudo irá acontecer, eu diria, facilmente, em função das
circunstâncias coletivas.

***

 Vocês terão igualmente, e é preciso estarem lúcidos, aí também, que combater o que eu chamaria de egrégoras de
emoção (e como sabem, não terão que lutar, mas que se estabelecer cada vez mais no Coração) para aqueles que

irão viver isso como um fim e que não irão conhecer a borboleta, ou que não vão querer vê-la.

Essa é uma realidade.

Essas emoções irão viajar por toda a superfície da Terra.

É nesse sentido que vocês devem vigiar para não dar crédito e atenção a isso, a fim de, aí tampouco, não serem
tomados por essas emoções.

A única Chave de estabilidade é o Coração.

A partir do derramamento das Chaves Metatrônicas, esta aceleração perceptível da desagregação do mundo vai se
tornar ainda mais importante.

Aproveitem esse derramamento das Chaves Metatrônicas para revelar, em vocês, o que deve sê-lo, em relação às
Estrelas de Maria.

Nada há de mais importante e primordial do que isso.

Todo o resto que constituía, até agora, as suas vidas exteriores, pouco a pouco e geralmente bem depressa, não terá
mais qualquer sentido e não poderá, aliás, ser mantido.

O que não quer dizer que, por enquanto, vocês devem deixar o que vocês estão fazendo na vida exterior.

Mas, ainda uma vez, estarem lúcidos sobre a realidade do que está aí.

Esta lucidez irá lhe permitir evitar o medo.

Quanto mais vocês se estabelecerem na Visão Interior, mais as Visões claras irão chegar sem emoção, sem afetação
e vocês irão viver isso segundo a característica do Coração e da sua Coroa Radiante, ou seja, na Alegria.

Na Alegria, a Visão Interior se ilumina e tem todas as chances de tornar-se permanente.

***

 As Chaves Metatrônicas vêm liberar os Elementos, em vocês como no exterior de vocês.

No decorrer desta liberação, as últimas Estrelas da sua Coroa Radiante da cabeça estarão em ação.

Pouco a pouco, vocês irão perceber, por si mesmo, o que acontece ao se ativarem essas Estrelas.

Alguns Anciões virão também desvendar o modo de funcionamento, Vibratório e consciente, dessas funções novas.

Mas alguns de vocês irão descobrir, aliás, sozinhos, porque isso é a Inteligência, como isso funciona.

No que se refere à Visão, o ponto está situado atrás da cabeça, lateralmente à direita.

Assim, levando, ao mesmo tempo que ao Coração, a sua Consciência a esse ponto, a Visão Interior vai começar a
se desenhar, a aparecer.

Ela lhes dará acesso, como eu tive na minha vida, à trama astral, sem estar no astral, mas, sim, no nível do Coração.

A característica, aliás, essencial da Visão, é a de aumentar a Alegria Interior e a serenidade Interior.

Vocês irão perceber, nesta Visão Interior, também, a desagregação da trama deste mundo.

Do mesmo modo, vocês irão perceber, também, o que vocês São, em Verdade.

O que, para muitos de vocês é ainda mistério, com relação às linhagens ou pilares espirituais, será revelado pela
liberação dos quatro Elementos.

Nas Visões, vocês vão ver também, gradativamente, a sua origem Dimensional, a sua origem estelar e também o



seu Corpo de Estado de Ser.

Tudo isso irá se tornar possível pelo seu trabalho Interior e pela revelação das últimas Chaves Metatrônicas.

Vocês devem aprender a confiar na Vibração, no Coração e também na Visão.

Se vocês tivessem que reter apenas uma coisa da minha intervenção, lembrem-se disso: “a Visão do Coração é
desprovida de emoção, ela é Vibração”.

Ela não pode ser confundida com a Visão astral que acontece na emoção, ou ainda com a Visão do terceiro olho,
chamada de clarividência, porque ela é ausência de emoção e ela é Alegria.

Fazendo a experiência, vocês irão diferenciar bem depressa o que pôde existir nos seus poderes, nos seus dons e o
que representa realmente a Visão.

Estejam também, e vocês irão vê-la, seguros da nossa indestrutível atenção para com o conjunto da humanidade.

Sem distinção de escolha.

Sem distinção de Vibração.

Nós estaremos cada vez mais presentes, na sua Consciência e no seu Ser Interior.

A Luz Vibral despertou, em vocês, as partes do DNA que estavam adormecidas, correspondentes, como sabe, à
MARIA, aos Arcanjos e, sobretudo, pelo derramamento das últimas Chaves Metatrônicas, ao despertar, em vocês, de

KI-RIS-TI.

Aí está, Luzes do UM, o objetivo da minha Presença entre vocês.

Se houver em vocês questões relativas a esse processo e, se me for possível responder sem interferir na revelação
de METATRON ou de MARIA, então, eu irei responder.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

NO EYES os abençoa.

Que a Glória da FONTE esteja em vocês, com vocês, para vocês.

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

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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~ A VISÃO DO CORAÇÃO ~

Meu nome foi No Eyes.

Eu sou, hoje, aquela que porta a Consciência da Visão.

Irmãos e Irmãs encarnados, queiram se dignar de aceitar a Graça da Visão.

Eu venho lhes exprimir, em minhas palavras, o meu modo de ver o que ocorre atualmente sobre esta Terra.

O que acontece, na minha vida eu denominei o despertar e o voo da Fênix.

A Fênix, este pássaro que renasce das suas cinzas.

A Fênix que, em breve, entoará o seu canto de Liberação, audível, por todos, sobre esta Terra.

Eu vou, primeiramente, se efetivamente quiserem, retomar algumas noções que, eu espero, irão lhes permitir
perceber e viver a diferença entre o que os seus olhos podem ver e o que o seu Coração pode ver.

O que vê o Coração não pode ser visto pelos olhos.
O que veem os olhos não pode ser percebido pelo Coração.

A Visão, a verdadeira Visão, é um mecanismo bem diferente e bem distinto da imagem que é percebida pelos
seus olhos.

A visão do Coração é, de fato, a Visão real da Vibração, da sua percepção e da sua tradução, não mais em
imagem, mas no que eu chamaria de linguagem da certeza e da Verdade que se imprime, em vocês, além da

imagem e além do que é um reflexo da Luz.

O olho dá acesso ao reflexo da Luz e ao jogo da Sombra e da Luz.

O Coração dá acesso à Visão real, onde não há mais qualquer reflexo, onde não há mais jogo entre a
Sombra e a Luz.

Desde muito pouco tempo esta Terra vive um mecanismo inédito.

NO EYES – 13 de fevereiro de 2011
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Esse mecanismo inédito, vocês o vivem também pelas próprias modificações das suas próprias percepções
Interiores, referentes ao seu Coração, ao seu corpo, à sua Consciência.

De fato, o ser humano, quando é levado por esta Terra, faz parte, pelo seu corpo, desta Terra, porque ele é
constituído dos seus elementos.

Assim, o que vocês vivem em vocês, vive-se também sobre a Terra para aqueles que estão em linha com
ela.

Isso tem por corolário que, aqueles de vocês que estão ainda defasados, não alinhados na frequência
primordial do tambor [tam-tam] da Terra, podem ainda se sintonizar e se sincronizar na frequência da Terra.

Porque o tambor da Terra iniciou o canto do tambor do renascimento, da ressurreição.

Assim, é-lhes oferecida hoje, pela Visão do Coração e não pela visão dos seus olhos, a possibilidade de se re-
sincronizarem com esse mecanismo que muitos de vocês chamam de Ascensão, de Transfiguração,

de Elevação, não importam as palavras.

A Terra vive o que vocês vivem.

Há uma ressonância e uma afinidade entre vocês e a Terra, como entre vocês e o Sol.

Porque a sua cabeça recebe o Sol e os seus pés recebem a Terra.

Vocês são, portanto, de algum modo, e nós todos, quando estamos encarnados, os embaixadores e
os receptáculos do Céu e da Terra.

O impulso da Luz vem tanto do Sol como, agora, da Terra.

Cabe a vocês se regarem e se sincronizarem com o que acontece.

***

É claro, as imagens dos seus olhos dão também percepções, para aqueles que estão atentos e que olham
verdadeiramente para as percepções novas da Terra e do Céu, seja no nível das cores, seja no nível das

formas.

Muitas coisas são mostradas aos seus olhos (pelos seus próprios olhos ou retransmitidas por outros olhos,
chamados de câmeras), focadas em uma transformação importante, em uma modificação da Terra.

Os tambores da Terra despertaram-se.

Cabe a vocês perceberem o pulso e a Vibração deles, além do que se deixam ver os seus olhos, a fim de
penetrar na própria Essência e não mais no reflexo do que os seus olhos viram.

É isso que se denomina a Visão do Coração.

Então, é claro, o reflexo e a Visão real podem ser duas etapas sucessivas.
Há um exemplo que lhes foi dado pelos Anciões e que o meu povo conhecia perfeitamente que é o de receber

a irradiação do sol, pela manhã e à noite.
Isso estava presente em todas as tradições.

A saudação ao Sol estava presente junto aos primeiros Anciões do meu povo, mas também em todas as
civilizações que vocês chamam de tradicionais ou de antigas ou de nativas.

***

Hoje, mais do que nunca, vocês têm a capacidade, além da observação da imagem do Sol pelos seus olhos e
da sua transformação visível aos seus olhos, para perceberem a Essência e a quintessência, diretamente

pelo Coração.



É para esse olhar novo que eu os convido, que não é mais o olhar de uma imagem ou de um reflexo, mas o
olhar da Verdade que assenta no seu Coração.

O pulso da Terra bate também no seu Coração, assim como o pulso do Sol.

Passar do olhar exterior ao olhar Interior confere a verdadeira Visão.

Esta Visão não tem as mesmas cores, nem os mesmos gostos do que a visão dos olhos ou do que a visão
que se poderia qualificar de ‘astral’.

A Visão do Coração é uma Visão direta, franca, imediata, que não passa, justamente, pela imagem, mas pela
instantaneidade da percepção Vibratória, traduzindo-se em certeza Interior.

Então, é claro, vocês podem olhar com os olhos e constatar, pela sua cabeça, as transformações que vive a
Terra preparando o seu voo.

Mas há uma maneira, muito mais exata e importante, de perceber isso.

E essa não passa pelos olhos, mas pelo Coração.

Porque o seu Coração é realmente capaz de ver a Verdade.

Isso é muito simples, ao invés de olhar com os seus olhos, seja o Sol, um Irmão, uma Irmã, uma árvore,
fechem os olhos e olhem com o Coração.

Porque a Visão do Coração é uma Visão onde não há sombra.

Uma Visão onde se torna muito facilmente, hoje, fácil de ver a Unidade da vida e o chamado da Unidade para
juntar-se à sua própria Unidade.

Assim, ao invés de olhar as mudanças aparentes do Sol com os seus olhos, fechem os olhos e olhem, com o
Coração, o Sol.

Então, vocês irão perceber, no seu Coração, o pulso do Sol.

Da mesma maneira, não olhem, com os seus olhos apenas, a Terra, mas levem a sua Intenção, com o seu
Coração, para a Terra, e então vocês ouvirão o tam-tam da Terra, o seu canto de despertar, preparando o canto

do seu voo.

Tudo isso lhes é inteiramente acessível, mas isso demanda passar do olhar exterior, aquele dos olhos, ao olhar
do Coração.

***

O olhar do Coração é um modo de ver além do reflexo, além da Ilusão.

Porque o olhar do Coração jamais engana.

A Vibração do que vocês vão olhar com o Coração vai se tornar evidente e evidência.

O mental, além disso, não pode interferir, assim como as emoções, assim como a sua história pessoal.

A visão do Coração é pura, porque se situa no instante e não é referenciada em um jogo de Sombra e de Luz,
tal como existe no reflexo, ou ainda referenciada em relação a lembranças.

A Visão do Coração será sempre exata.

É uma aprendizagem, eu repito, hoje, que lhes é facilitada grandemente pelas próprias Vibrações da Luz, pelo
canto da Terra e o canto do Sol.

Porque o Sol e a Terra cantam, verdadeiramente, em vocês.



O canto da alma, que vocês percebem em um ou nos dois ouvidos, é também o canto da Terra e do Sol.

Esses cantos que, hoje, mudam, tornam-se mais intensos e, para alguns de vocês, de repente desaparecem,
refletem a ‘alquimia’ que se produz e que vocês têm a capacidade para ver com o Coração.

Exercitem.

Olhem uma árvore e, de repente, fechem os seus olhos e apontem o seu Coração para a árvore.

Naquele momento, vocês verão a árvore, não tal como os seus olhos a veem, mas tal como o olho do
Coração ou o olho da Consciência a percebe.

Esse olhar, eu repito, não é discriminante.

É englobante.

É o olhar da Unidade.

É o olhar da comunhão.

Aquele onde não há mais distância, enquanto que o olho, justamente, aprecia uma distância entre vocês e o
que vocês olham.

A Visão do Coração é eliminação desta distância, porque ela os coloca no instante da comunhão com o que
vocês olham e os faz viver esse olhar como uma espécie comunhão bem real, eliminando, de algum modo, a

distância que era colocada pelo olhar dos olhos.

***

A Visão Interior nada tem a ver com a visão exterior.
A visão exterior separa, ainda que seja útil para discernir também a beleza, a beleza do reflexo.

Mas a beleza do reflexo não é a beleza da Verdade.

A Visão do Coração os faz penetrar, de modo instantâneo e imediato, na comunhão com o Todo, com
o Grande Espírito, com A FONTE, como vocês o nomeiam.

Há, hoje, para a maior parte de vocês, aqui e em outros lugares, esta capacidade em vocês.

Ainda é necessário saber.

Ainda é necessário vivê-la.

E, quando vocês começarem a viver isso com o Coração, vocês irão constatar, de algum modo, a insipidez e a
distância da visão com os olhos, contrariamente à Visão do Coração.

Na visão dos olhos, os objetos são iluminados do exterior, pelo Sol, pela luz.

Na visão do Coração, é a própria Luz que se ilumina do Interior do que é observado.

A árvore não é mais um fantasma ou uma massa, mas a árvore torna-se uma Vibração de Luz com as suas
qualidades, as suas Vibrações, as suas informações que jamais vocês poderão captar com os olhos.

O olho torna-se, naquele momento, uma deficiência na percepção real que é a árvore e no que ela tem a lhes
dizer.

Porque tudo o que vocês olham com o Coração tem algo a lhes dizer, algo a trocar, justamente, porque o olho
não está mais aí para colocar distância entre vocês e o que vocês olham.

A Visão do Coração confere, instantaneamente, a capacidade para fundir com o objeto do seu olhar.

E o objeto, então, ou a Consciência com que olham, não está mais separado de você mesmo.



É nesta ‘comunhão alquímica’, se pudermos empregar essa palavra, que se realiza o verdadeiro conhecimento
de um ser, de um objeto, de um planeta, de uma constelação.

Quando vocês olharem o sol, quando olharem uma estrela, uma árvore, um ser humano, não se
esqueçam jamais de fazer a experiência de fechar os olhos e de pedir ao seu Coração para ver a Verdade.

Isso é acessível a todos e a cada um.

Isso não é complicado.

Isso não necessita de ritual.

Há exatamente que fechar os olhos e que pedir ao Coração para ver.

A passagem da visão exterior para a verdadeira Visão irá fazê-los descobrir um mundo insuspeito e, sobretudo,
a Verdade além da imagem e da aparência.

Porque, enquanto vocês virem com os olhos e unicamente com os olhos, ainda que o seu Coração esteja
aberto, a sua Consciência será sempre perturbada pela imagem do reflexo, pela fisiologia, pelo aspecto, pela

aparência, pelo exterior.

E, ainda que o seu Coração perceba o Interior, não o vê, no entanto.

Ver o Interior é aceitar não mais ver o exterior.

É Unificar a Consciência.

É Unificar-se com você mesmo e com o objeto do seu olhar.

É passar, como lhes teria dito Um Amigo, da distância à coincidência, passar da fragmentação à Unidade.

***

Esta capacidade está em vocês, porque está inscrita nas suas 12 Estrelas.

Eu sou delas apenas a humilde representante.

As 12 Estrelas estão ativadas em vocês, então, sim, vocês têm a possibilidade, vocês também, sem perder a
visão, contudo, de ver realmente com o Coração.

Quando houver um problema, mesmo que lhes pareça insuperável, parem de vê-lo com o olho crítico, com o
olho do cérebro, o olho da cabeça e peçam para vê-lo com o olho do Coração.

E então, vocês ficarão surpresos de que, naquele momento, a solução já está inscrita no olho do Coração,
enquanto que ela jamais estará no olho da cabeça.

Durante o período que vocês vivem, que é o despertar total da Terra que prepara o voo da Fênix, a sua própria
ressurreição e a ressurreição da Terra, vocês vão poder se guiar, sem serem cegos, com o olhar dos olhos

ou do mental, mas verdadeiramente ver a Verdade com o olho do Coração.

Vocês têm todos, sem exceção, esta possibilidade.

A Cruz da sua cabeça está ativada.

As 12 novas fitas de DNA se ativam e vocês têm, portanto, pela sua Merkabah, a capacidade para abrir o olho
do Coração.

A Visão do olho do Coração, eu repito, permite-lhes ter acesso à Essência e à Verdade.

Jamais o olho da cabeça irá lhes permitir isso.



Porque, logo que vocês virem com o olho da cabeça, intervém um conjunto de elementos que os afastam da
Verdade, no qual, pelo conhecimento de si mesmo, sobrepõe-se certo número de referenciais, como a

estética, a beleza, o seu próprio sentido da beleza, o seu próprio julgamento, independente da sua
Consciência.

O que não pode existir no olhar Interior.

Tomem o hábito, frente àqueles que olham, em vocês como no exterior de vocês, de passar
sistematicamente do olhar dos olhos ao olhar do Coração.

Vocês ficarão surpresos com o que irá colocá-los em movimento e em ação.

***

Então, sim, eu não falei disso antes porque era mais difícil antes.

Este antes sendo simplesmente alguns meses.

Hoje, devido às Passagens, às aberturas que se criaram, devido à mudança do ritmo da Terra e da preparação
do seu voo, isso se torna extremamente fácil para realizar.

Então sim, eu, como Visão, e o conjunto das minhas Irmãs, nós os convidamos a passar do olhar exterior ao
olhar Interior.

Nem mais, mesmo, sobrepor, como fazem, para os que têm o Coração aberto e Vibrante, o olhar do Coração e
o olhar dos olhos, mas fazer funcionar, um após o outro, e vocês adotarão muito rapidamente o olhar do

Coração, porque ele lhes dá acesso, eu repito, à Essência e ao essencial.

Eu repito, não há técnica.

Basta simplesmente fechar os olhos e pedir para abrir o olho do Coração, do seu Coração e para ver com o
Coração.

E vocês verão, naquele momento.

Vocês não verão uma imagem, mas verão a Verdade.

Vocês irão perceber a Essência, a Vibração e qualquer outra coisa que os seus olhos veem porque vocês
viverão do Interior o que era vivido anteriormente do exterior.

Isso contribuirá também para ir cada vez mais profundamente para a sua Unidade, para a Vibração do Estado
de Ser.

A experiência, se a reproduzirem, parecer-lhes-á cada vez mais fácil e evidente.

Então não haverá mais qualquer dúvida.

Vocês irão apreender, inteiramente, o que quer dizer a palavra Visão, que nada tem a ver com a visão tal como
pôde ser empregada pelos adeptos do 3º olho.

Nós não estamos mais no nível do 3º olho.

Estamos realmente no Coração, isso faz toda a diferença.

Um mundo novo de percepções e de Vibrações abre-se a vocês.

De fato, ele sempre esteve aí.

Simplesmente, o olhar do olho da cabeça tinha favorecido a distância entre vocês e o resto do universo.

Hoje, esta separação atinge o seu fim.



O tam-tam da Terra despertou inteiramente e o voo da Fênix é para logo.

***

Aí está, Irmãos e Irmãs, as poucas palavras que me encarregaram de lhes transmitir hoje, porque, hoje, é o
momento.

O que eu disse é extremamente simples, mas a Verdade é simples.

Sempre.

Se houver necessidade de explicações suplementares, complementares, em vocês, então, eu gostaria de
responder.

Quanto a mim, eu terminarei por essas palavras: a imagem jamais é a Verdade.

A imagem, como a percebem pelos olhos, é falsa.

E disso os seus cientistas sabem.

Vocês percebem apenas uma banda de frequências extremamente limitada pelos olhos.

O que não é o caso do Coração que, ele, capta uma banda de frequências extremamente larga, indo bem além
dos limites do olho e que lhes dá acesso ao que está atrás da imagem, à própria Luz, que gera a imagem.

Irmãos e irmãs, é com vocês, se houver perguntas.

***

Questão: hoje onde viajam os xamãs? Na Visão do Coração ou no astral?

Cara Irmã, tudo depende do xamã.

Mas muitos xamãs serviram-se da trama astral que é um reflexo, aí também, da Verdade.

O xamã tem poderes.

Esses poderes exprimem-se no astral.

O que eu lhes falei hoje nada tem a ver com a visão xamânica.

A Visão do Coração não é a visão do xamã.

Aliás, quando fizerem a experiência da Visão do Coração, vocês irão se aperceber de que as cores e as luzes
não estão no exterior, mas efetivamente no interior do que é visto.

Toda a diferença está aqui.

Enquanto vocês estiverem em uma luz exteriorizada, tudo o que é visto pelo olho da cabeça ou pelo olho
Luciferiano, aparecer-lhes-á, como o re-transcreveram muitos artistas, com luzes exteriores que vocês chamam

de aura, entre outras coisas, ou de irradiação.

O olho do Coração lhes dá a Visão Interior e, portanto, a Luz está no interior e não no exterior.

É a grande diferença.

No olho do Coração não há Sombra.

No olho astral há sombras.



***

Questão: como manter a Visão do Coração na relação com o outro, com os olhos abertos?

Isso é impossível porque, quando os seus olhos estiverem abertos, ainda que o seu Coração esteja aberto, a
visão do olho sempre irá predominar.

É necessário verdadeiramente transcender muitas coisas para chegar a conservar o que eu chamaria de Visão
do Coração ou Visão Unitária, conservando ao mesmo tempo os olhos abertos.

Não é por acaso que a meditação é feita com os olhos fechados, e a oração também.

Mas, assim que tiverem realmente visto com o Coração, pode-se, contudo, dizer que a Visão dos olhos nunca
mais será a mesma, porque vocês irão saber, naquele momento, que ela é falsa e falsificada.

***

Questão: o olhar do Coração e a percepção que daí decorre, poderia ser a intuição profunda?

A intuição pode se situar em diferentes níveis.

A intuição que é mais ligada ao que eu chamaria de instinto, passa pelo ventre.

Há a intuição da cabeça, ligada a uma visão astral ou Luciferiana.

Há a intuição do Coração que é mais um mecanismo de fusão, onde não há mais distância entre a sua
Consciência e a Consciência do que é olhado.

É uma percepção de conhecimento direto.

Então, talvez, isso poderia se chamar de intuição profunda.

Esta intuição profunda é o conhecimento direto que não passa pelo filtro do mental, que não passa por uma
visão astral, que não passa por uma representação, e que não passa, tampouco, pelas vísceras.

***

Questão: é necessário viver a Vibração do Coração para ter a Visão do Coração?

Sim.

É preciso que ao menos uma das Coroas Radiantes esteja ativa.

Aliás, se a Coroa Radiante do Coração ainda não estiver ativa, ou não o suficiente, o fato de abordar esta
Visão do Coração poderá, por si só, ativar o Coração.

Para aqueles cujo Coração está ativo, no nível da Coroa Radiante, isso será efetivamente muito mais fácil e
direto.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, foi uma alegria muito grande para mim estar com vocês.

Todo o meu Amor os acompanhe, em Unidade e em Verdade.



Eu espero, até breve.

Eu saio agora.

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

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=900

13 de fevereiro de 2011
(Publicado em 16 de fevereiro 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://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=900


 ~ O Coração e os olhos: um novo olhar ~

O meu nome foi NO EYES.

Irmãos e Irmãs, eu peço para acolherem a minha homenagem e o meu Amor à sua Presença.
Há pouco tempo eu desenvolvi, para vocês, o princípio de ‘Ver com o Coração’ (*).

Hoje, eu vou mais adiante, no sentido e no papel desse Ver com o Coração, tal como ele pode ajudá-los a
cruzar, a superar e a transcender o período do despertar da Fênix que vocês vivem.

Ver com o Coração não pode enganar, contrariamente ao ver com os olhos.
Isso, eu penso, vocês apreenderam.

Além de Ver com o Coração, é importante que esse Ver do Coração se manifeste, também, quando vocês
saírem do Ver com o Coração, para ver com os olhos.

O ver dos olhos será sempre, seja qual for a sua consciência, um olhar que divide e que separa, um olhar que
põe distância entre o que é olhado com os olhos e você mesmo.

O olhar do Coração, ele, unifica e pacifica.
Eu posso fazer o corolário entre ver com os olhos (que é um barulho, uma agitação) e Ver com o Coração (que

é o silêncio e a paz).

***

Como outras Irmãs que intervieram, no seu tempo, ontem e hoje, talvez seja útil esclarecer outra vez, através
do despertar da Fênix, através do seu papel aqui, sobre esta Terra, nesse corpo, o seu papel, que é o de

serem os Mensageiros, Mensageiros da Luz, Mensageiros da ‘boa nova’.
Um Mensageiro cuja mensagem principal jamais irá se situará nas palavras, na sedução, na persuasão, mas,
unicamente, na sua capacidade para estarem estabelecidos no seu Coração, tanto pela Visão do Coração

como pelo silêncio do Coração e pela paz do Coração.
Ver com o Coração é um bom meio para perceber o mundo no qual vocês ainda estão, além da Ilusão, para

penetrar, de algum modo, a Essência e o sentido.
Quando do despertar da Fênix, os Ancoradores da Luz tornam-se ‘Mensageiros da Luz’.
A Luz é uma onda que difunde, de vocês como do Céu e da Terra, pelo seu Coração.

É tempo, eu diria, agora, de abrir os olhos, não mais no olhar da cabeça, mas, para que o olhar do Coração e a
Luz do Coração possam emergir também pelo seu olhar exterior.

NO EYES – 6 de março de 2011
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***

A Divina MARIA, MA ANANDA MOYI e GEMMA falaram-lhes de uma série de circunstâncias favoráveis à
manifestação do Amor e da Luz através da humildade e da simplicidade.

Na algazarra do mundo que acompanha o despertar da Fênix, vocês vão, eu o espero e todos nós o
esperamos, tornar-se capazes de veicular, bem além das palavras que poderão pronunciar, pelas

suas atitudes Interiores e exteriores, e pelo seu olhar, aquele dos olhos, a qualidade do seu Coração.
A Luz, o Fogo do Espírito é levado a sair pelo seu Coração e pelos seus olhos.

Um olhar novo dos olhos está surgindo.
Esse olhar novo é ao mesmo tempo uma mudança de consciência, mas, também, uma mudança do aparelho

ocular, sobre a qual eu não vou me estender, porque não é da minha competência.
Mas esse olhar ocular vai carregar-se de uma Luz.

O Fogo do Espírito é levado a sair pelos seus olhos.
Este Fogo do Espírito não é destinado a queimar o que quer que seja, mas, mais, a gostar daquilo em que os
seus olhos vão se levar, assim que vocês tiverem penetrado os arcanos da Visão do Coração, do ‘Ver com o

Coração’.
Inúmeros sistemas antigos, extremamente antigos, atribuíram uma relação sutil entre o Coração e os olhos.

Hoje, esta ressonância, essa relação, é chamada a aparecer em plena luz do dia.

***

Um Portador da Luz, um Semeador de Luz é aquele cujos olhos são iluminados e não o terceiro olho [olho
Luciferiano].

É aquele que transmitiu o Fogo do Coração nos olhos.
É aquele que é capaz, pelo seu olhar, de iluminar e de transcender o que é olhado.

A Alquimia (porque é uma, naquele nível) consiste em que o olhar não seja mais somente um meio de
discriminar, um meio de julgar, mas se transforma, realmente, em um meio de elevar, de acender e de pôr o

Fogo do Espírito no que é olhado com esse olhar novo.
Esse olhar novo aparece, neste momento.

Esse processo, no limite do seu próprio campo de percepção, ainda hoje, vai se desenvolver de maneira
importante.

Ele vai refletir-se, além da sua própria consciência, em uma capacidade nova.
Uma capacidade nova que vai lhes permitir, sem julgamento, perscrutar e ver, fisicamente, além do físico, além

da aparência.
Esta Visão nova está diretamente ligada ao voo da Fênix e ao grito da Fênix.

Ela está ligada, é claro, ao seu próprio despertar no plano mais macrocósmico.
Ela está diretamente conectada com o despertar do Grande Espírito, o que vocês chamam, no Ocidente,

de fusão de Cristo com Miguel.
Isso confere, efetivamente, à nova Visão, ver além da aparência, ver além do que veem os olhos, atualmente.

Isso irá se expressar por uma Profundez diferente e por uma Clareza diferente.
Tal olhar é, em si mesmo, um Fogo transformador.

Isso significa que a qualidade desse olhar novo vai transformar o que é olhado, revelando, de algum modo, a
Luz atrás da aparência, a Luz escondida nas profundezas.

Esta nova Clareza, esta nova Profundez, é a verdadeira Visão.
Uma visão, de algum modo, transcendente, uma visão ampliada bem além de uma visão da mente, estreita e

separada.
Uma visão que vai englobar e, sobretudo, despertar.

Esse olhar fará de vocês Seres novos, prontos para nascerem na nova Dimensão.
O papel desse olhar novo será capital e essencial para o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, que

vocês serão conduzidos a cruzar, a reencontrar e a olhar.

***

Um Fogo Novo sairá, não unicamente pelo seu Coração, mas, também, pelos seus olhos.
O fim do Triângulo Luciferiano, o despertar das 12 Estrelas, a ativação da Cruz da Redenção, despertou o

Grande Espírito e permite à Terra, a cada dia, aproximar-se do seu novo destino.
Cada Irmão e cada Irmã, Mensageiro da Luz vai poder, por este abrir dos olhos, transformar, em Verdade, o

que é olhado.



O olhar vai, portanto, carregar-se de uma intensidade, de uma Luz, que jamais existiu.
Os seres humanos que têm percorrido esta Terra (sobre este solo do Ocidente, como no Oriente, como no

meu país original e nativo), que despertaram, neles, a Luz (mesmo para aqueles Irmãos e Irmãs que não
percebiam esta Luz, no plano Vibratório e da Consciência) eram, obviamente, visíveis no olhar.

O olhar separado, o olhar dos olhos, não fecundado pelo Coração, é profundamente diferente do olhar novo.
Esse olhar novo é, portanto transformador e ativo.

Ele põe a Luz.
Ele ilumina, bem além do que as palavras podem fazer, bem além de qualquer outra atitude.

Esse olhar novo, que aparece, tem a capacidade para veicular uma Luz.

***

Até agora, o olho não iluminado pelo Coração tem sido aquele que recebia a Luz e que podia ver.
Hoje e amanhã, o olho vai se tornar o que ilumina e não somente iluminado.

Existirá, portanto, real e concretamente, uma Luz que vai sair pelos olhos (o Fogo do Espírito, o Fogo do
Coração), agindo concretamente sobre o que é olhado.

Esse olhar poderá ser assimilado a uma fulguração, porque dará acesso ao que está atrás da aparência e irá
permitir também, de algum modo, dissolver a aparência dos objetos sobre os quais o olhar for levado, mas

também dos seus Irmãos e das suas Irmãs que vocês irão encontrar.
Isso passa e irá passar das palavras, porque o olhar será mais significativo e mais ativo do que as palavras,

mesmo as melhores escolhidas.
Não há, propriamente falando, meios ou técnicas.

Há simplesmente algo que se restabelece na sua Verdade e que havia sido ocultado por uma forma de
limitação das bandas de frequência eletromagnética que o olho captava.

A Visão do Coração, vista pelo olho novo, vai se estender por bandas de frequência que não existiam até
agora.

Isso começou, para alguns de vocês, pela Visão da Luz, do prana e depois pelas partículas Adamantinas, ou
mesmo pelas Presenças sutis dos planos Unificados.

***

Esse processo de desvendamento e de ampliação vai ocorrer cada vez mais profundamente.
Esse olhar, Unificado e Unificador, permitir-lhes-á apreender, além da Vibração e da percepção Vibratória, por

esse sentido que é o olhar, as características reais da clara Visão, da Profundez: a Visão da Unidade.
Devido à minha posição, como Estrela de Maria, denominada Visão, eu estou, é claro, conectada com OD (OD

é o fundamento, a fundação) e com KI-RIS-TI.

Vocês veem então a ligação que pode ser feita pela ativação desse Triângulo da Terra, representado pelos 3
pontos da Terra, com as Estrelas nomeadas de Maria.

Há, portanto, de algum modo, pela ativação completa desse Triângulo da Terra, um potencial inédito que é
apenas o verdadeiro retorno da Unidade.

***
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Ver com o Coração, esta Visão Interior que eu desenvolvi, que é a verdadeira Visão, deve agora casar-se com
a visão dos olhos.

É o que por meio de outras palavras, o Arcanjo Miguel chamou de Fusão das 3 Lareiras.
O Triângulo do sacro, que é o reflexo do Triângulo da Terra, no nível da cabeça, e os 3 pontos KI-RIS-TI, OD e

Visão.
Esta região da cabeça está diretamente em ressonância com as áreas chamadas da visão.

O aparelho ocular modifica-se real e concretamente.
Esta visão, esta modificação, esta amplificação, faz parte dos sinais e das manifestações finais que permitem,

precisamente, a fusão das suas 3 Lâmpadas, das suas 3 Lareiras, permitindo reunificar o 3 em Um,
possibilitando o retorno à sua Eternidade e o retorno à Eternidade da Terra.

Assim, no olhar do Coração (tal como eu defini e tal como eu desenvolvi, durante a minha última vinda (*)) deve,
hoje, ascensionar e transformar o olhar dos olhos da cabeça.

***

Assim, real e concretamente, o olho vai voltar a se tornar o orifício e o emissor do Coração.
O olho que não estará mais, unicamente, sob a influência do cérebro, mas, real e concretamente, da pulsação

do Coração.
A Visão vai, portanto, ampliar-se, vai tornar-se ativa.

Ela vai ampliar-se, é claro, pelo que é chamado de Ultravioleta, dando-lhes esta percepção nova do Sol, que
não está tanto ligada, unicamente, à transformação do Sol, mas também à transformação da sua Visão.

Ela vai lhes dar também a capacidade para ver comprimentos de onda diferentes, indo para o que é chamado
de infravermelho, explicando o que alguns de vocês já são capazes de ver e não apenas de sentir a

modificação do Cosmos.
Isso não é uma Ilusão, é a estrita Verdade.

A única etapa a respeitar, para acelerar esta mutação, é verdadeiramente aplicar, esforçar-se para aplicar o que
eu dei durante a minha última vinda em meio a este canal (*).

Aquilo irá encurtar e facilitar a sua aprendizagem e a nova Visão estabelecer-se-á de maneira natural.
Não esqueçam tampouco (e nesse sentido eu me junto ao discurso das minhas Irmãs que intervieram antes de

mim) que a qualidade da sua humildade é primordial.

***

O seu olhar novo deve ser desprovido de qualquer cobiça, de qualquer elemento pertencente à personalidade.
É um olhar novo, inteiramente, um olhar que está conectado com o seu Coração, com a sua Consciência e que

vai além da aparência e além da discriminação, da divisão: um olhar Unificador e eficiente no plano da
Consciência e da Vibração.

Isso irá participar do mecanismo, muito mais geral, de instalação da Luz sobre esta Dimensão, participando do
movimento que revela o que estava escondido.

É a mesma dinâmica que se inscreve através desta nova Visão.
Esta instalação pode acompanhar-se, como eu disse, de modificações também temporárias do som Interior

que vai, naquele momento, não mais para um aumento, mas para um silêncio, refletindo-se também em zonas
novas, por vezes doloridas, no nível da sua cabeça.

Tudo isso é lógico.
Lógico porque essas transformações se referem ao mesmo tempo à consciência, à célula, ao cérebro e ao

aparelho ocular, na sua totalidade.
Esse movimento de exteriorização fará de vocês Mensageiros da Luz pelo olhar.

Cuidado também, por esta Luz ativa, para não irritar as consciências que ainda não estiverem completamente
prontas para aceitar a Luz, mas isso vocês vão sentir facilmente no olhar que vocês irão levar e no olhar que

lhes será devolvido.

***

O olho, em sua configuração não separada, é destinado a bem mais do que ele serve nesse mundo.
O aparelho ocular sutil, ele é, como demonstrei pela minha vida durante a minha última encarnação, muito mais

importante do que o aparelho ocular físico.
Vocês vão manifestar de novo um potencial Unitário que é a capacidade para ver e para iluminar, por este olho

sutil e também por este olho físico.
Esta Visão é uma visão pelos dois olhos, iluminada pela Visão do Coração.



Isso estritamente nada tem a ver com a visão tal como foi chamada de ‘3º olho’ que é, aliás, uma falsificação.
Há, portanto, realmente, uma retificação e uma organização da Luz, por uma ampliação do que é percebido,
porque a Luz, como sabem, verte-se em quantidade sempre maior sobre esta Terra e também sobre os seus

corpos.
Essas manifestações novas da nova Visão serão, em um primeiro momento, mais marcadas ao sair ou na
entrada dos seus períodos de alinhamento, de meditação, exatamente após a aplicação da meditação do

Coração, tal como eu descrevi, para tornar-se, progressivamente, algo completamente natural.
A aquisição desta nova Visão, deste Fogo do olhar, acompanha-se do que as minhas Irmãs lhes deram:

da humildade, da simplicidade, da busca da Unidade.
Podemos dizer que esta nova Visão é Unitária.

***

Irmãos e Irmãs, aí está o que tinha que transmitir por parte das Estrelas.
Como vocês vão ver, os elementos do despertar e do voo da Fênix vão tornar-se cada vez mais tangíveis

pelos mecanismos do próprio funcionamento das suas Vibrações, da sua Consciência e do seu olhar.
Se existirem em vocês interrogações em relação a esse processo e se houver pontos que necessitam mais

ampla informação, então eu irei responder.
Vocês têm perguntas em relação a isso?

***

Questão: haverá sintomas físicos ligados à visão?
Minha Irmã, eu não estou certa de ter compreendido o sentido desta pergunta.

Os sintomas físicos são os ligados à ativação dessas zonas, à ativação do Triângulo chamado de ‘Triângulo da
Terra’: OD, KI-RIS-TI e Visão.

Obviamente, modificações de percepção sobre bandas de frequências novas.
Há outra coisa?

***

Questão: o fato de usar óculos tem uma influência nesses processos?

Não, aquilo é totalmente independente da visão dos olhos.
A percepção de novas bandas de frequências visíveis, a capacidade para emitir o Fogo do Espírito pelos
olhos, é totalmente independente de qualquer aparelho existente no nível dos olhos, de óculos ou outro.

***

Questão: as modificações de percepções visuais estão ligadas a esse fenômeno?

Inteiramente.
Alguns de vocês e, em especial, na penumbra, começam a perceber as partículas Adamantinas e a disposição

dessas partículas Adamantinas no teto da sua cama, acima da sua cama.
Esses mecanismos são mais fáceis de observar, inicialmente, quando o Sol nasce e quando o Sol se põe, e na

penumbra.

***

Questão: o que significa ver a sombra do corpo se abrasar quando se olha o Sol?

Minha Irmã, isso corresponde à percepção real do Corpo de Estado de Ser.
De fato, existe uma ressonância, ligada à liberação do Sol e da Terra, que permite, quando vocês olham o Sol

ou meditam em frente ao Sol, serem alimentados pelo Sol, no nível do Coração, mas também do olhar.
Naquele momento, vocês contatam, real e concretamente, o seu Corpo de Eternidade que é sempre, visto do

seu ponto de vista, um corpo de Fogo ou um corpo ígneo.
Isso é completamente lógico.



***

Questão: uma visão fora de foco ou não mais ver o reflexo em um espelho releva dessas
evoluções?

Sim.
O processo utilizado, aliás, pelos Anciões (denominado ‘sideração do olhar’), olhando-se fixamente para a
superfície da água ou, para vocês, em um espelho, permite ver o que está atrás da aparência ou atrás do

espelho ou atrás da água.
É o mesmo processo que está em operação.

***

Questão: perceber os ultravioletas ou o infravermelho envolvendo os objetos faz parte das
evoluções em curso?

Minha Irmã, isso pode ser.
Alguns seres humanos já tinham esta capacidade antes da transformação em curso.

Esta pode, efetivamente, reforçar-se ou aparecer de maneira mais importante.

***

Questão: e ver vários rostos desfilarem sobre o rosto de uma pessoa?

Esse, meu Irmão, é outro processo.
Ele corresponde a uma percepção que eu qualificaria de extrassensorial, porque não está ligado, propriamente

falando, à Visão do Coração ou dos olhos.
Isso está associado a uma percepção em ressonância com o 3º olho que permite, efetivamente, captar os

rostos que tinha a pessoa que você olha, nas vidas passadas.
Há, em geral, uma sucessão de rostos que aparecem, como flashes, sobrepondo-se sobre o rosto da pessoa

presente.
Isso não corresponde de forma alguma ao processo do qual eu acabo de falar.

***

Questão: esta nova Visão seria também a possibilidade de ver a alma do outro?

Minha Irmã, ver o rosto das encarnações passadas, ver a alma, corresponde a uma visão da Matriz e não a uma
Visão da Eternidade.

A Visão nova mostra o Espírito, além da alma.
A alma pertence a esta Matriz, assim como as encarnações passadas.

A visão nova está além dessas contingências e desses limites matriciais.
O objetivo não é ver a alma.

O objetivo é ver o Espírito, o Corpo de Eternidade e não o intermediário que é a alma.
Esta Visão nova não está, tampouco, ligada a qualquer julgamento do que é visto, mas, bem mais, como eu

disse, a uma visão iluminadora.
O importante não é ver a alma, nem ver os rostos passados, mas ver a Unidade e o Espírito que, somente

eles, pertencem à Eternidade.

***

Questão: e ver o ambiente transformar-se como uma visão em 2D, aplainar-se e transformar-se sob
a forma de linhas, como uma forma de tecido?

Isso faz parte, meu Irmão, efetivamente, das novas possibilidades: a capacidade para ver o que é chamado de
Éter ou ainda a malha do Éter, a estrutura que subtende a vida, a disposição das partículas Adamantinas que

subtendem a própria manifestação desse mundo Ilusório.



Alguns seres têm, efetivamente, a capacidade para ver isso.
Estas linhas são o que é chamado de malha do Éter  porque, frequentemente, aquilo tem uma forma de treliça,

de linhas que se cruzam.
É o que está por trás da manifestação, mesmo Ilusória.

***

Questão: esse novo olhar pode ser uma forma de comunicação nova entre dois Seres?

É claro, é também isso.

***

Questão: focalizar a atenção sobre o Triângulo da Terra, durante os momentos de alinhamento,
favoreceria o desenvolvimento desta Visão?

Meu Irmão, isso fará parte de um ensinamento que não é o meu, mas que lhes será comunicado, agora, dentro
de pouco tempo, por UM AMIGO.

Mas, sim.

***

Questão: o exercício que você preconizou para desenvolver a Visão do Coração pode ser feito com
os olhos fechados, projetando a Consciência pelo Coração ou pelo OD (o olho do guerreiro)?

Os dois são possíveis.
A etapa da qual eu falei, da Visão do Coração (*), é a etapa prévia àquela da qual eu acabo de falar hoje.

A um dado momento, é necessário abrir os olhos, em todos os sentidos do termo.
O que eu falei hoje, obviamente, não é uma visualização, mas faz-se de olhos abertos, assim que os olhos

forem fechados e a visão do Coração for ativada.
Mas o olho do guerreiro corresponde, efetivamente, a um ponto que está na região do triângulo OD.

Tudo isso, em princípio, será desenvolvido por UM AMIGO.

***

Questão: esta Visão permite ver as manifestações elétricas e magnéticas?

A visão, neste sentido, das linhas elétricas e magnéticas, corresponde ao que falamos previamente, sobre a
estrutura em malha do Éter ou as forças etéreas, que estão na base elétrica e eletromagnética.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes rendo Graças pela sua atenção, pela sua escuta e pela sua benevolência.

NO EYES os saúda, pela Visão.
Até logo.

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



(*) – NO EYES (13.02.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-20...

***

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=920

06 de março de 2011
(Publicado em 08 de março 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.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-2011.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=920
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
 http://autresdimensions.webpt.net/audio/Canalisation_-_20110429_-_N...

~ Visão exterior, Visão interior e Visão do Coração ~

Eu sou NO EYES. 

Irmãos e Irmãs no meu Coração, que a Graça nos preencha.

Eu retorno a vocês a fim de expressar e completar, enquanto Estrela da VISÃO, uma série de elementos
complementares sobre o que eu falei, há algumas semanas (1).

Eu vou falar-lhes, hoje, da visão exterior, da visão Interior e da visão do Coração.

Conforme UM AMIGO lhes disse, há algumas semanas, o eixo falsificado está ligado à Visão (Vision) e à
Atração (Attraction).

Nós vamos, juntos, tentar prosseguir nesse caminho para compreender em que a substituição do eixo AL/OD,
pelo eixo VISÃO e ATRAÇÃO, pôde propiciar um aprisionamento, um confinamento e uma ilusão. 

*** 

*NO EYES* Estrela de Maria - 29 de abril de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.webpt.net/audio/Canalisation_-_20110429_-_NO_EYES.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://api.ning.com/files/Ox8Vn1ZQGO*-wQkzuR2VegPmZw-34sHCNrvVNuJqzqRAOJO2gfLYiVnusr7pTDLnBGN7VE9I45Ww5qlTgBzjtTq4yctW8tCd/bibli_196.jpg


Convém, entretanto, em um primeiro momento, compreender que o confinamento simplesmente consistiu em
privar o ser humano do acesso aos seus outros corpos, às suas outras Dimensões, de alguma forma, da sua

filiação com o Grande Espírito ou com a FONTE.

Este privação, de certo modo, criou, desde algum tempo, uma situação onde o ser humano se viu desprovido
de uma série de sentidos e onde outros sentidos foram privilegiados, permitindo evoluir sobre este mundo,

privado do essencial.

Este essencial foi substituído por uma elevação nos sentidos comuns,
denominados visão, tato, paladar, audição e olfato, que permitiram, em meio a este confinamento, encontrar

meios de atravessar esta etapa, identificando o que incidia, justamente, nos sentidos. 

*** 

Como vocês talvez saibam, o olho humano é certamente um dos órgãos mais aprimorados.

O olho está em relação direta com o cérebro.

Tudo o que impressiona o ser humano, tudo o que imprime o ser humano, vai ocorrer através, é claro, dos seus
cinco sentidos.

O primeiro desses sentidos é, obviamente, a visão, que vai permitir definir e, sobretudo, memorizar o que
vocês veem.

O fato de eu não ter tido a oportunidade de ver na minha última vida foi, no entanto, algo necessário para
estabelecer a Visão do Coração e a minha capacidade para ter esta visão Interior, também, bem mais precisa

do que a visão exterior ou do que a vida comum. 

*** 

Em meio às Dimensões unificadas, todas as percepções se fazem pela própria Vibração.

Nesses mundos unificados, onde a criação é instantânea, a visão não é limitada por um órgão, mesmo o mais
sutil.

A visão está diretamente conectada com uma percepção Vibratória global, que recorre a outra coisa que um
órgão, como o olho, mas a uma capacidade que eu denominaria, se vocês bem o desejarem, na falta de outra

palavra, para ressonância, aplicando, da mesma forma, o emprego da lei de atração e de sincronia, permitindo,
usando a orientação, não mais dos sentidos, que não existem, mas da Vibração ou da percepção, criar, na sua

vida, o que é necessário à Consciência, para mover-se, para percorrer os mundos, os universos, os
multiversos, as Dimensões, bem além dos limites de uma forma, seja ela qual for. 

*** 

O olho é o sentido da orientação, muito mais do que o paladar, o olfato ou a audição.

O olho é o que vai captar e transmitir, de algum modo, a Vibração.

Estando em contato direto com o cérebro, ele vai, de certa forma, ser o espelho que deforma ondas
densificadas (chamadas de terceira Dimensão) aparecendo como fixas em meio a uma forma, a uma cor, a um

deslocamento.

A imagem que se deixa ver, não é a realidade.

Nisso, a maior parte dos ensinamentos, muito antigos, focalizou nisso.

A característica do olho é a de definir, justamente, um certo significado.

Em primeiro lugar, um senso de estética.



Este senso de estética, por si só, vai ser responsável, justamente, pela atração.

Esta atração vai fazer com que o ser humano, servindo-se do seu olho, seja atraído por tal forma, por tal cor,
por tal movimento, seja através do sexo oposto a encontrar, de um lugar, de um elemento da natureza ou seja

do que for existindo na superfície deste mundo.

O olho possibilita então dirigir-se exteriormente, para definir, em relação a imagens e conceitos, o que permite
orientar-se, para definir um senso de estética que seja próximo e próprio da pessoa.

O olho é, de algum modo (e isso corresponde perfeitamente à sua constituição), impressionável.

Esta noção de impressionável virá através dos sinais elétricos e químicos, localizando-se no cérebro, sobre
zonas que são áreas de projeção da visão.

Portanto, o que o olho vê não é a verdade, mas uma gama de frequências bem conhecida, indo desde as cores
chamadas de baixa frequência no espectro do arco-íris, até a cor de frequência mais alta.

Dessa maneira, a definição das formas, das cores, dos deslocamentos, vai permitir uma identificação da
imagem quase que exclusivamente por isso.

Quando vocês olham uma árvore, há uma imagem que se cria, que é denominada visão, mas que, de fato, é
apenas uma representação de um comprimento de onda no cérebro.

O problema desta imagem é duplo porque é um problema.

O primeiro dos problemas é, justamente, jogar com um conceito de atração, que se fia na imagem e de modo
algum na realidade ou na verdade da própria Vibração, já que a gama de vibrações às quais é sensível o olho,

é extremamente limitada.

Portanto, é muito mais fácil apaixonar-se por um corpo que é visto, do que por um corpo, por exemplo, que se
poderia senti-lo com o nariz ou com o sentido mais sutil.

O olho é condicionante e limitante.

Ele está em relação direta com uma representação que, ela mesma, é oriunda da sua própria experiência de
vida.

Dessa maneira, uma forma, uma cor, vai ser agradável ou desagradável, sem, no entanto, poder definir
a causa. 

*** 

Este eixo da VISÃO e da ATRAÇÃO funciona estritamente nesse princípio.

Desse modo, o ser humano, confinado, não é mais guiado pela sua ATENÇÃO e pela sua INTENÇÃO, mas
pela própria sugestão da imagem que vem desencadear ações, reações, por impressão agradável ou

desagradável.

O olho é então o que permite o confinamento, porque, se não houvesse imagem e impressão, não poderia
existir qualquer crença, absolutamente nenhuma.

Eu vou tomar um exemplo específico para vocês, do ocidente.

Para nós, o Grande Espírito Indígena é o Todo, a FONTE.

Ele não é representado por uma forma.

Na religião ocidental que prevalece, o cristianismo, o salvador exterior é representado sobre uma cruz,
pregado.

A cruz, e antes mesmo da presença de CRISTO sobre esta cruz, é o primeiro símbolo do cristianismo já que é
um símbolo usado, comumente, por aqueles que são católicos ou cristãos.

Há então uma identificação a uma imagem.



Esta imagem, é claro, não corresponde a qualquer realidade, a qualquer verdade, exceto à indução, por
impressão, de uma crença.

O que vocês denominam, no seu mundo, publicidade, funciona exatamente da mesma maneira que é a de
desencadear, através de uma imagem (às vezes também pelos sons, é claro, mas, naquele nível, a imagem é

bem mais potente do que o som), a de provocar uma atração, uma adesão para a publicidade e para uma
compra.

Mas, para as crenças religiosas, a adesão cega, é o caso de dizê-lo, a certo número de elementos,
denominados dogmas, recorrendo à fé, sem ter a capacidade para verificar a verdade ou a realidade. 

*** 

O olho está então fundamentado, diretamente, na sedução desta impressão.

Aliás, mesmo em meio a várias tradições, o olho é maquiado, é revestido de atrativos, para atrair, por sua vez, o
olhar, a fim de seduzir.

O olho é a ferramenta mais perfeita da falsificação do Éter, já que o olho se baseia na transparência do Ar para
apreciar, para ser atraído, para ser impressionado e ser seduzido por uma imagem, independentemente de

qualquer suporte Vibratório, porque a Vibração da árvore, evidentemente, não é a imagem da árvore. 

***

Esses mecanismos de visão exterior conduzem o conjunto da vida da humanidade, como do ser humano, sem
qualquer exceção.

Este olho vai então ser extremamente condicionante, através mesmo das memórias do que foi vivenciado, já
que tudo o que foi vivenciado, e sobretudo visto, vai se imprimir no cérebro e vai servir, mesmo a esse cérebro

de base, de referência a qualquer ação, a qualquer reação.

Então, alguns elementos podem ser arrebatados, analisados e compreendidos.

Mas existem, no nível da visão, mecanismos da visão exterior que estão abaixo da capacidade consciente do
ser humano.

E daí provém, de fato, toda a Ilusão.

Uma vez que o olho, sendo impressionável, vai ser capaz de veicular, sob o próprio domínio da Consciência,
informações sem relação com a Vibração original, mas destinadas a orientar, vocês compreenderam isso, o

comportamento e a ação do ser humano em um sentido.

Esse sentido está sempre ligado a uma ação/reação.

O melhor exemplo que vocês poderiam encontrar está nas imagens criadas no cinema, na televisão, nas
publicidades que buscam atrair o olhar, a fim de que o que se é deixado olhar possa imprimir o cérebro e

desencadear uma reação, inconsciente, de compra, de adesão ou de sedução. 

*** 

O olho, denominado sentido essencial, neste mundo, é a ferramenta fundamental da execução dos planos da
falsificação.

Eu não vou voltar aos símbolos de algumas sociedades, que controlam, justamente, o mundo, e que utilizam,
certamente, o olho.

A visão exterior não é, portanto, o reflexo da verdade.

Ela é apenas uma imagem disfarçada visando desencadear uma adesão, uma crença, uma compra, uma
sedução.



Vocês todos conheceram isso através da sedução de um ser próximo, do reconhecimento de um filho,
baseando-se unicamente no que é visto. 

*** 

Esse mecanismo da imagem é, evidentemente, o que afasta mais do mistério da Vibração, já que, como vocês
sabem, o seu idioma, em todo caso neste país, francês, corresponde ao que foi denominado linguagem dos

pássaros, ou seja, que mesmo no som de uma representação, vocês têm vários significados.

Uma imagem, por exemplo, corresponde a IM, ao mistério, transformado pelo mago, e então a invertendo e
permitindo assim desencadear uma ação de adesão ou de sedução ou de atração, bem diferente da Verdade. 

*** 

A visão exterior irá funcionar sempre e para sempre, assim.

Nas lembranças do ser humano, nos fenômenos da memória, há emoções.

Essas emoções são sempre acopladas a odores, a sabores, mas, sobretudo, e antes de tudo, a imagens.

São as imagens que são, acima de tudo, responsáveis pelas mágoas do ser humano.

Não é o sentimento, não é o afeto, é a imagem que vai induzir a emoção, o sentimento, e não o contrário.

Portanto, a imagem os aprisiona em uma cadeia lógica de ações e de reações, frequentemente emocionais.

De vez em quando irá se tratar de um imaginário mental que, em todo caso, é uma representação alterada da
Verdade, construída pelo cérebro e restringindo, de algum modo, qualquer acesso à Visão do Coração. 

*** 

Eu falei, há algumas semanas, da diferença entre a visão dos olhos e a Visão do Coração (1).

Eu vou introduzir hoje, se vocês quiserem, um terceiro termo, denominado visão interior, porque muitas
coisas foram ditas, de maneira, aí também, desviada, com relação a esta visão interior.

O que é chamado de clarividência, de imagem mental, de visualização, esta visão Interior não é absolutamente
a Verdade.

Ela é, ela também, uma imagem disfarçada da Verdade.

Então, é claro, o ser humano, mesmo no seu período de sono, tem visões.

Nesses processos de despertar espiritual, existem também fenômenos chamados da visão, a percepção
visual com imagens construídas da mesma maneira do que o que é visto com os olhos.

Às vezes, essas imagens não têm o suporte de uma imagem vivenciada com a visão exterior, mas representam
uma forma de originalidade, onde noções de transparência, de cores diferentes, de formas diferentes podem

aparecer.

A visão interior está diretamente conectada com o terceiro olho.

Trata-se de uma visão denominada também reptiliana, porque inscrita no próprio princípio da sedução e da
Ilusão. 

*** 

A visão interior sempre aparece no caminho daquele que busca a Verdade.



Ela aparece, muitas vezes, no início, como a visão do que é chamado de terceiro olho, que, quando ele se
abre, vai dar a percepção de cores, agenciadas de maneiras específicas e, aliás, perfeitamente descritas nos

textos antigos, em todas as tradições.

Esta visão interior vai inicialmente subjugar aquele que é o objeto.

Por quê?

Por que se constrói, com os olhos fechados, sobre um olho do meio chamado de terceiro olho, imagens que
vão bem além da simples memorização da vivência, mas que, justamente, refletem o acesso ao mundo astral e

aos seus diferentes planos, manifestando-se segundo regras extremamente precisas que vão evoluir,
primeiramente, sob a forma de pontos luminosos violetas, amarelos.

E depois se seguem movimentos rotatórios, onde o amarelo está no centro e o violeta girando em volta.

Em seguida, é o contrário: o violeta está no centro e o amarelo girando em volta.

Há, naquele nível, assim que isso aparece, a capacidade para ser subjugado por esta visão Interior e para criar
então uma realidade que não é mais real do que a Ilusão que vocês veem com os olhos, mas que corresponde

a um processo perfeitamente identificável.

E depois, gradualmente e à medida do caminho, dito espiritual, vão começar a aparecer formas muito mais
estruturadas e, em primeiro lugar, rostos que vão desfilar, e depois cenas, nada tendo a ver com a experiência
ou com a memória do que foi vivenciado nesta vida, podendo pertencer às suas vidas passadas ou a universos

muito mais bonitos, cujas cores são etéreas, correspondendo, aí também, a visões totalmente ilusórias de
criação astral, denominadas Shamballa, por exemplo, mundos astrais, mundos de Luz onde símbolos vão

aparecer, cuja transparência e luz são radiantes, aliás, frequentemente traduzidas pelos seus artistas,
representando, por exemplo, um objeto físico com uma aura ou uma irradiação no exterior.

A luz não está, portanto, no interior do objeto, mas sim no exterior do objeto.

Existe, naquele nível, a capacidade do ser humano, vivendo isso (chamado de ‘abertura do terceiro olho’), uma
capacidade para ser literalmente subjugado pela Ilusão, porque, obviamente, naquele momento, existe (devido

a imagens profundamente diferentes daquelas percebidas na visão exterior) uma sedução ainda maior, pelo
fato da beleza e da estética dessas imagens.

A maioria dos seres humanos permanece aí.

Algumas dessas imagens têm, aliás, a propriedade de dar imagens correspondendo à trama do futuro.

Então, naquele momento, vocês acabam fazendo como um médium, capaz de ver a trama astral e o futuro, o
dele, como o seu ou aquele da Terra. 

***

Esta ilusão vai então ser aceita e integrada como um processo de despertar e de iluminação.

Ora, isso não é verdadeiro.

Isso é apenas o reflexo, sobre um modo mais sutil, da Ilusão desse mundo.

A primeira coisa a compreender é que a Luz nos mundos unificados, jamais está no exterior de um objeto, mas
no interior do objeto.

Ao passo que a maioria, a totalidade das visões, mesmo de mundos etéreos, ilusórios e quiméricos
como Shamballa, era a imagem onde a luz estava no exterior, apresentada sob a forma de aura, de irradiação

ou de radiação.

Uma multidão de seres humanos tem sido levada, então, por esses caminhos chamados de Ilusão Luciferiana
e ali permaneceu, subjugada pelas visões, pelos poderes, pelas capacidades desse ‘terceiro olho’ para

penetrar em espaços desconhecidos da visão exterior, denominada visão interior.

*** 



Desta falsificação da visão interior apareceram conceitos denominados discernimento, denominados visão do
bem e do mal, mas que apenas são, aí também, ilusões sobre as quais foram levados muitos seres humanos

desde mais de um século.

A verdadeira Visão não é esta.

Ela é aquela do Coração.

A Visão do Coração nada tem a ver com a visão astral ou com a visão clarividente, porque ela preenche
amplamente o contexto da imagem.

A Visão do Coração é uma visão onde a Luz está no interior do que é visto.

A Visão do Coração é a verdadeira Visão.

Ela é aquela que não é alimentada ou subjugada por qualquer atração ou por qualquer senso de estética ou de
beleza, mas, sim, pela Verdade da própria Vibração.

Então, o ser humano, por suas crenças, por sua constituição, na maioria das vezes, detém-se nesta visão
interior que, para ele, é o mais alto grau da evolução espiritual.

Dali, nasceram as palavras clarividência, discernimento, que são apenas falsificações levadas à tela interior do
ser humano, novamente uma imagem, reflexo de uma verdade, mas cortada da sua dimensão de Verdade. 

*** 

A Visão do Coração é a Visão da Vibração.

Ela pode dar a visão de formas, ela pode dar uma visão de estética, mas ela não é vista pelo terceiro olho, ela
é vista pelo olho do Coração.

A Visão do Coração é a visão do que eu denominaria, e do que foi denominado, parece-me, o mundo
imaginal, o mundo dos arquétipos, feito de estruturas geométricas, mas, sobretudo, um objeto onde uma

consciência está em uma forma Luminosa.

Não há luz no exterior, porque tudo é Luz no interior, e somente a especificidade ou a tonalidade da
Consciência ou do objeto vai aparecer como diferente da tonalidade de Luz global.

Ao passo que, neste mundo, os objetos que vocês veem (quer seja na visão interior ou na visão exterior) são
literalmente iluminados do exterior.

Tentem ver, com a visão exterior, algo que está no escuro.

Vocês nada vão ver.

Enquanto que, na Visão do Coração, tudo é branco, tudo é Luz e, nesta Luz, existem outras Luzes.

É exatamente o negativo e o positivo.

A visão interior foi utilizada através de bom número de elementos, perfeitamente estratégicos e ordenados e
pensados para afastá-los do Coração.

Assim, há realmente uma ilusão, arrebatando-os (através do fato de verem esta luz sobre a tela da visão interior
e de conceber esta luz como a verdade absoluta), afastando-os sempre, e ainda mais, da Visão do Coração. 

*** 

Os conceitos que foram anexados a esta visão interior, as palavras como clarividência, discernimento, se
formos além da minha própria civilização indígena e se debruçarmos nos escritos muito mais antigos,

particularmente na Índia, foram referidos, é claro, desta possibilidade do terceiro olho, desta possibilidade
de visão interior pertencendo aos poderes da alma, e então foi dito, em muitos textos, que precisaria se salvar

bem depressa quando esses processos aparecessem.



Isso corresponde, ponto por ponto, também, ao que SRI AUROBINDO, que foi o bem amado João, descreveu
como os chamados que serão marcados na testa.

A testa não é o Coração.

A testa não é a Coroa Radiante da cabeça.

Ela é o seccionamento da Coroa Radiante da cabeça, através do confinamento no Fogo do ego, o Fogo
Luciferiano, Prometeico, afastando-os do Fogo do Coração.

Muitos seres humanos foram então subjugados pelo que foi apresentado, por diversas escolas de iniciação,
falando justamente da clarividência, da intuição. 

*** 

A intuição faz parte da Ilusão Luciferiana.

O Coração não tem que ser intuitivo.

O Coração vê a Vibração.

Ele não está no discernimento já que o discernimento é discriminante entre o bem e o mal.

A Visão do Coração situa-se além do bem e do mal.

Ela engloba os dois.

Ela não pode discriminar já que não há, de um lado, a Sombra e, do outro lado, a Luz.

Há a Luz por toda parte, em diferentes estágios de revelação.

A Visão do Coração é isto.

Ela não pode julgar, ela não pode discriminar, ela não pode então manifestar qualquer intuição porque ela é a
visão da Unidade e da Luz, onde tudo, ainda uma vez, é apenas Luz mais ou menos revelada, mais ou menos

desvendada, mas a Sombra não pode existir em meio à Luz e à Unidade.

Portanto, ver a Sombra, especificidade do olho humano, em sua visão exterior e em sua visão interior,
simplesmente não existe na Visão do Coração.

***

NO EYES, justamente, eu o fui, por que a ausência de olhos privou-me dessa visão exterior e dessa visão
interior.

Eu tive acesso apenas à Visão do Coração, permitindo-me passear de mundo em mundo, mesmo no plano
físico, e ali ver a realidade, além da aparência da imagem, porque eu não podia me fiar em uma imagem, mas,

efetivamente, em uma Vibração e, tampouco, em uma representação construída em função de afeições,
de emoções e do mental.

***

A clarividência ou a ‘falsa visão’, a visão interior, emprega também processos ligados ao som.
Esse som não é o som da alma, mas um ‘poder da alma’ chamado de telepatia.

A telepatia recorre à Ilusão denominada Prometeica ou Luciferiana.
Ouvir no Coração não é ouvir por telepatia.

A telepatia passa pelo cérebro e jamais passará pelo Coração.
A partir daí vocês irão compreender como aqueles que manipulam a Ilusão, ela mesma no seu confinamento

(que foi o meu também), através de imagens projetadas sob forma de hologramas, através de ondas
telepáticas, poderão manipular, inteiramente, a evolução espiritual da humanidade, a fim de desviar o homem



do seu Coração, onde se situa a verdadeira Visão.

***

Hoje, no período em que Irmãos e Irmãs estão se abrindo no nível do Coração, alguns são ainda atraídos
pelos mecanismos que eu acabo de descrever, de visão interior.
A visão exterior é, contudo, bastante evidente para compreender.

Ela atua na sedução, na exaltação, na necessidade chamada de ‘sentidos’ ou de ‘sensualidade’, nada tendo a
ver com qualquer Coração.

Para a visão interior, a sedução é ainda mais forte porque, de fato, aquele que se torna, pela abertura do
‘terceiro olho’, capaz de ver a visão astral, será subjugado pela capacidade para ver o passado ou o futuro, o

dele como o daqueles seres com quem ele está em contato.
Mas isso jamais permite, jamais, a abertura do Coração.

Muito pelo contrário.

***

Existe uma derivação da Consciência para essa visão interior, privando-os da Visão do Coração.
Ao passo que passar da visão interior para a Visão do Coração tornou-se, doravante, possível pela ativação

das Cruzes da Redenção (a Cruz fixa e as Cruzes mutáveis), na condição, contudo, de recusar todos os
mecanismos de visão interior que podem ainda se manifestar, tanto em seus espaços de alinhamento como
pela própria atividade da personalidade, deixando-se ver coisas que nada têm a ver com o Coração (ndr: ver

sobre as cruzes no Protocolo ‘Yoga Integrativo’) (2).
A Visão do Coração, eu repito, é muito fácil de diferenciar da visão interior.

A visão interior é discriminante, em bem e em mal, em atração e em repulsão.
A visão interior dá uma imagem iluminada do exterior e não do interior, onde o objeto, ou a Consciência, ou as

pessoas que são vistas, aparecem em uma luz exterior e não interior.
A Visão do Coração é exatamente o inverso: não existe nem bem, nem mal, nem atração, nem repulsão, na

Visão do Coração, já que a Visão do Coração é a visão da Luz e da Unidade.
Existem, é claro, mecanismos Vibratórios associados a isso.

***

A visão interior vai se manifestar, doravante, não mais unicamente pela percepção do ‘terceiro olho’, mas
também, em certa medida, pela visão e pela percepção da Coroa Radiante da cabeça.

O único modo de penetrar a Visão do Coração é, aí também, deixar estabelecer-se a Coroa Radiante do
Coração, permitindo sair da discriminação da Ilusão da intuição, da Ilusão do discernimento, para penetrar na

visão da Unidade.
É assim, por esse sentido essencial chamado de visão, que se chega à Visão do Coração e, portanto, à

Unidade.
As Estrelas situadas na parte posterior da cabeça, atrás de IM e de IS, recorrem ao Coração.

Elas recorrem à UNIDADE, a KI-RIS-TI.
A UNIDADE está no Coração.

KI-RIS-TI é o Filho Ardente do Sol, que está no Coração.
OD é a Nova Fundação, levada por ANNA, que é a ‘porta estreita’ de passagem no Coração, a Visão do

Coração e não mais a visão da atração.
E, enfim, a PROFUNDEZ, a capacidade para penetrar no espaço Interior sagrado, o Templo Interior, chamado

de Coração.



Eis os poucos elementos de reflexão que eu tinha e que me foi pedido para trazer à sua atenção e à sua
Consciência.

Cabe a vocês neles impregnarem-se e verem se isso corresponde à sua visão.
Se existirem, com relação ao que eu acabo de dizer, perguntas, por que, eu não duvido que, para muitos de

vocês, aqui como em outros lugares, as minhas palavras possam parecer abruptas, mas eu não lhes peço para
nelas crerem, eu lhes peço simplesmente para verificarem, por si mesmos, se a Visão do Coração os faz sair

da dualidade, contrariamente à visão da Ilusão, mesmo interior, que os mantinha sempre nos estados
emocionais exacerbados, impedindo-os de penetrar no santuário do seu Coração.

A visão é, portanto, realmente, quando ela se torna aquela do Coração, a porta de acesso ao Coração e a saída
da cabeça, em todos os sentidos do termo.

Irmãos e Irmãs, eu os escuto agora.

***

Questão: a visão da natureza releva de uma Visão do Coração xamânico?

Absolutamente não.
A visão exterior da natureza jamais dará a Visão do Coração.

Ela afasta da Visão do Coração.
Isso não quer dizer que não seja preciso mais olhar para a natureza.

Isso quer dizer que é preciso ‘transcender’, superar essa visão, para penetrar na Visão do Coração.
Não pode haver visão exterior e visão do Coração.
Não pode haver visão interior e Visão do Coração.

É uma ou a outra, do mesmo modo que não pode haver visão exterior e visão interior.
Para passar da visão exterior dos seus olhos para a visão interior, vocês fecham os olhos.

Para passar da visão interior para a Visão do Coração, é preciso ‘fechar a cabeça’.
São como representações ligadas a uma crença, ligadas a um aprendizado (chamado xamanismo ou outro),

mas que jamais será a Verdade, jamais.
Porque, a partir daquele momento, não há qualquer meio de encontrar a Paz, e a Alma estará sempre presa às

suas emoções e não será capaz de superá-las.
Ela estará, literalmente, subjugada pelo que viram os seus olhos.

***

Questão: e se, abraçando uma árvore, sentimos calor no coração?

Isso prova que o seu coração colocou-se na árvore, mas, parece-me, se você abraçar uma árvore, os olhos
não estão mais abertos, e os olhos não podem mais ver a árvore.

Agora, se você for capaz, meu Irmão, de sentir o calor do Coração, abraçando com o coração a árvore, sem
tocá-la, então, naquele momento, você estará na Visão do Coração, e sem vê-la.

***

Questão: «escutar com o coração» é próximo do que você chama de Visão do Coração?

Na condição, meu Irmão, de que você coloque, você também, no "escutar com o seu coração", a mesma coisa
que o que eu ali coloco.

Escutar com o seu coração pode ser o coração ‘emocional’, ou seja, discriminar em função do que você sente
ou percebe.

Escutar com o Coração é, antes de tudo, não estar no julgamento e, portanto, não estar no discernimento, nem
na discriminação.

O sentido de ouvir é diferente do sentido da visão, por que a visão está mais ainda ligada à imagem.
O som está ligado a outra forma de representação, que é muito mais colorida, não por uma memória, mas mais

pela emoção do momento.
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Vocês sabem, por exemplo, por que vocês gostam de tal música e por que vocês detestam uma outra música?
Por que tal música vai fazê-los escutar com o Coração, como você diz, e por que uma outra música os irrita?

Trata-se, simplesmente, de frequências que estão em concordância com as suas próprias
frequências emocionais ou em discordância com as suas próprias frequências emocionais.

A única escuta do Coração, no Coração, traduzir-se-ia, de preferência, por ouvir o canto da Alma e o canto do
Espírito, ou ainda o canto do Céu e o canto da Terra, ele não tem mais frequência.

Nas dimensões Unificadas (mesmo não sendo o contexto da minha intervenção), ouve-se sem ouvido, o ouvir
não passa pelo sentido, mas também pela percepção da Vibração.

***

Questão: e sobre os cantos de Hildegarda de Bingen?

Trata-se exatamente de harmônicas que remetem ao que ela mesma ouviu no seu Coração.

***

Questão: meditar com os cantos de Hildegarda de Bingen facilita o acesso ao Coração?

Inteiramente, na condição de que não haja sobreposição de visões ligadas ao ‘terceiro olho’, de imagem do
‘terceiro olho’, ou de qualquer imagem.

Penetrar no som e na Vibração real do som deve ser feito sem qualquer imagem.

***

Questão: e sobre a visão etérea?

A nova visão que está aparecendo está em ressonância, eu os lembro, com, justamente, o fim da falsificação
do triângulo do Fogo, onde o ponto AL, em ressonância com a Estrela MA ANANDA MOYI, foi revertido e

permite então desenvolver, pela ativação dos dois últimos Corpos (11º e 12º Corpos), a visão etérea, não a
visão prânica (aquela que aparece ao redor de uma árvore), mas a verdadeira visão etérea, onde vocês irão se

aperceber de que o conjunto é colorido de azul, já que o Éter é de cor azul.

***

Questão: o olfato pode proceder de uma atração, como o sentido da visão?

Sim, mas de maneira muito mais grosseira.
O olfato, qualquer que seja a intensidade das percepções, traduzir-se-á em uma maneira muito mais animal,

como uma atração e uma repulsão instintiva, e não mais construída na representação como a visão, mesmo se
alguns odores puderem remeter, aí também, a imagens.

***

Questão: e sobre o que chamamos de «odores da santidade»?

Os odores ditos místicos, chamados também de clarissenciência [psicometria], são intrusões dos mundos da
Unidade na dualidade.

É, aliás, o sentido sutil mais difícil de obter, contrariamente à clarividência, que se manifesta cada vez mais
facilmente na humanidade, atualmente.

***

Questão: e sobre a relação entre o canto de um pássaro e a nossa percepção do Coração?

Qualquer música pode comovê-los, seja ela qual for.
Alguns seres são até mesmo capazes de sentir uma forma de calor na zona torácica quando há atração por



uma música, do mesmo modo que vocês têm o coração que se põe a aquecer quando há uma atração dos
sentidos em relação a um sexo oposto.
Mas isso não é o Amor, é a sedução.

***

Questão: se a visão pelos olhos leva a aspectos falsificados, convém desenvolver mais espaços
onde poderíamos evoluir com os olhos fechados?

Não mais, uma vez que a visão, com os olhos fechados, conduz inevitavelmente à visão interior e não à Visão
do Coração.

É por isso que hoje se substitui, pela ativação dos dois últimos Corpos, a visão Etérea real, que se faz com os
olhos abertos.

***

Questão: e sobre os sonhos premonitórios?

Eles pertencem, sem exceção, à matriz ‘astral’.
Tudo o que é visão de um futuro corresponde, necessariamente, a uma percepção astral.

Mesmo um profeta, tendo uma visão que é real, no sentido da sua concretização, toma essa visão,
imperativamente, no mundo astral.

No mundo da Unidade vocês saem do tempo.
Como é que, saindo do tempo, vocês poderiam se aperceber de algo situado em um futuro que não existe?

***

Questão: sentir a Coroa da cabeça expandir-se releva da nova visão etérea?

Sim.
A partir do momento em que a Coroa Radiante da cabeça não estiver mais unicamente presente na sua parte

anterior, mas na parte posterior que eu desenvolvi, então, naquele momento, efetivamente, a nova visão etérea
aparece, devido à própria ativação do triângulo KI-RIS-TI, VISÃO e OD, que dá a visão das novas fundações,

mas também da nova Terra, na 5ª Dimensão.

***

Questão: qual é a diferença entre calor do Coração e Vibração do Coração?

O calor do Coração pode ser sentido nos estados emocionais.
Ele é centrado na zona central do chakra do Coração.

A Vibração do Coração, ou o Fogo do Coração, ou a Coroa Radiante do Coração ultrapassa amplamente o
chakra do Coração para estender-se até os mamilos, até a garganta e até o plexo.

É um abrasamento do peito.
Esse abrasamento, ou essa percepção tende a tornar-se permanente, progressivamente e à medida que vocês

constroem o seu Templo Interior, em outros termos, o seu corpo de Estado de Ser.

***

Questão: portanto, isso significa que calor não é, sistematicamente, sinônimo de vibração?

Tudo depende da zona de projeção desse calor.
Há pessoas que têm angústias e que sentem também o calor no peito.

Há pessoas cujas emoções refletem-se por uma percepção de calor no peito.
O Fogo do Coração não é o calor do peito, mas, enquanto isso não for vivido, é muito difícil de colocar palavras

ali.
A diferença é essencial.



Quando vocês penetram o Fogo do Coração, não pode existir a mínima visão interior.

***

Questão: para desenvolver essa visão do Coração, há outra coisa a fazer além de trabalhar no
desenvolvimento dos novos corpos?

Inteiramente, sim, a resposta é: abandonar-se à Luz.
Quer dizer, Ser e não mais Fazer.

A maior parte dos Seres que viveram esse acesso à Unidade, seja no meu povo ou nas tradições orientais,
ocidentais ou extremo-orientais, apenas pôde aceder a esse estado do Coração quando conseguiu extrair-se

de toda atividade da personalidade.
Houve, de algum modo, a passagem por essa ‘porta estreita’, chamada de morte da personalidade.

Vocês não podem nascer para a Visão do Coração enquanto o que for visão exterior e visão interior não
tiverem morrido.

É claro, contrariamente a mim, a visão exterior irá voltar.
Essa visão exterior tornar-se-á uma visão etérea e não uma visão astral.

***

Questão: a visão da cor das auras procede da Visão do Coração?

Não, da visão interior ou da visão exterior astral, e não da etérea.
Ela é colorida pelo bem e pelo mal e está, portanto, inscrita na dualidade.

A luz da aura é, portanto, percebida no exterior do corpo, parece-me, não no interior.

***

Questão: sentir tremores na presença de um Ser de Luz como você, por exemplo, releva de uma
sensibilidade etérea ou de outra coisa?

Nem um, nem outro.
De uma percepção vibratória.

***

Questão: como é possível sentir a Coroa da cabeça, de maneira muito forte, ao mesmo tempo não
sentindo quase a Coroa do Coração?

Esse é o caso de muitos seres humanos em curso de realização e de despertar total.
Eles têm, então, a percepção do que é chamado de ‘Coroa na Coroa’, a representação real do chakra do

Coração em meio ao chakra da cabeça.
O Fogo do Coração (ou Coroa Radiante do Coração) é a porta de saída.

Alguns Seres despertos à verdadeira Luz ainda não podem manifestar essa Coroa Radiante do Coração, mas
manifestam as duas Coroas (a Coroa na Coroa) porque, se não, eles não estariam mais presentes nesse

mundo.

***

Questão: é possível que uma pessoa possa nos fazer sentir o calor no Coração?

Sim.

***

Questão: é possível que uma pessoa possa nos fazer sentir a Vibração do Coração?



Não.
Apenas você, e você sozinho (se você estiver falando de uma pessoa encarnada), apenas você sozinho é que

pode abri-lo.
Se vocês tomarem (na sua tradição, mesmo falsificada) CRISTO: todos eles receberam o Espírito Santo

durante o que foi chamado de Pentecostes.
Esse Espírito Santo foi representado por uma chama em cima da cabeça.

CRISTO deu a eles a dimensão Crística pela ativação das duas Coroas da cabeça, a ‘Coroa na Coroa’, a
imagem da Coroa do Coração.

Mas a Coroa do Coração apenas pode se abrir por si só.
Isso está de acordo com tudo o que os Anciões, as Estrelas ou os Arcanjos disseram:o Coração abre-se

apenas do Interior.

***

Questão: falar em línguas é a confirmação da abertura do Coração?

Não.
A confirmação da abertura do Coração é o ‘Fogo do Coração’ e nada mais.

Os Espíritos malignos podem muito bem falar em línguas.

***

Questão: eles o fazem então com o terceiro olho?

Por outros centros energéticos, geralmente, pelo chakra chamado da garganta.

***

Questão: poderia explicar o que significa falar em línguas?

Falar em línguas é exprimir-se em uma língua que não é conhecida pelo cérebro.
Pode ser o Latim, pode ser o Grego, pode ser uma língua que não existe nas linguagens conhecidas sobre a

Terra.
Falar em línguas pode ser, no caso do Fogo do Coração, falar em Vibração.

É reencontrar (após a abertura da boca, constituindo o que foi denominado canal do Éter) o Verbo criador.

***

Questão: ter aberto o Coração é ter reencontrado a FONTE?

É estar reconectado, sim.
Além da percepção de que vocês falam: Fogo do Coração, calor do Coração, Coroa Radiante do Coração,

lembrem-se de que o Fogo do Coração confere a Alegria, o Samadhi.
Se vocês não estiverem na Paz, vocês não estão no seu Coração.

***

Questão: a Mãe Divina, a Shakti, a Fonte Mãe pode dar essa segunda Coroa de que você fala?

Na condição do ego não existir mais, se não o ego vai apreender-se da Luz.
Naquele momento, não haverá Fogo do Coração, mas 'fogo do ego' e confinamento no fogo Prometeico, feito

de desejos e de projeções.
O Fogo do Coração não tem desejo algum.

O Fogo do Coração não tem projeção alguma.

***



Questão: a Mãe Divina pode ativar a segunda Coroa no interior da cabeça?

Não estou certa de ter apreendido o sentido profundo desta pergunta.
Apenas o ser, ele mesmo, é que pode abrir o próprio Coração.

Nenhuma autoridade exterior pode abrir o seu Coração, nem CRISTO, nem MIGUEL, nem MARIA.

***

Questão: alguém que pretendesse isso estaria na falsificação?

Inteiramente.
CRISTO, em pessoa, não poderia abrir o seu Coração.

É você que abre o seu Coração para Ele.

***

Questão: o abandono à Luz é sinônimo de abertura do Coração?

O abandono à Luz, quando é realizado, abre instantaneamente o Coração.
É o instante, o momento, localizável entre todos, onde a personalidade se dissolve, onde não há mais qualquer

reivindicação, onde não há mais sequer o sentido da existência de qualquer identidade.

***

Questão: sabendo que o eixo Atração/Visão faz parte da falsificação e que a ativação das cruzes
mutáveis reequilibrou esse eixo, isso tem, apesar de tudo, uma razão de ser?

Doravante, sim, a partir da ativação das Cruzes mutáveis.

***

Questão: e como, hoje, evolui a expressão desse eixo?

Pela verdadeira clarividência (não sendo mais a visão fechada em Lúcifer), pela Visão do Coração e pela visão
etérea restituídas.

***

Questão: ver com o Coração uma planta, ao ponto de se tornar essa planta, corresponde à realidade
da Visão do Coração?

Sim, isso se chama: tudo é Um.
É justamente a perda da identificação com este corpo ou com esta personalidade que permite à Consciência

ou à Supra Consciência penetrar em outra coisa.
Em outros termos, isso se denomina passar da distância à coincidência.

Não há mais separação.
Daí o perigo do que foi desenvolvido, a adoração a uma entidade exterior a si mesmo, uma vez que a

adoração, geralmente, não é uma fusão, mas uma distância.

***

Questão: é preciso trabalhar a Visão do Coração ou ela chega espontaneamente nesse momento?

Isso é diferente para cada um.



Alguns são capazes de se abandonar diretamente à Luz, outros jamais o serão.

***

Questão: praticar a Visão do Coração não releva de um processo egotista?

Não me parece, uma vez que é o que eu pedi na minha última, ou penúltima intervenção (1).

***

Questão: se vivemos uma vez a Visão do Coração, ela é definitivamente instalada?

Uma vez mais, a resposta é diferente para cada um.
O melhor indicador da Coroa Radiante do Coração, além da própria percepção, é a Paz e a Alegria.

O seu CRISTO dizia: «Reconhecer-se-á a árvore pelos seus frutos».

***

Questão: levar um sentimento de Amor para a FONTE ajuda a atingir essa Unidade?

Não, o sentimento é uma ‘emoção’.
O sentimento jamais será a Alegria.

O sentimento de Amor não é a Vibração do Amor.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs no Coração, NO EYES os ama e NO EYES Vibra em vocês.

Até uma próxima vez.

... Efusão Vibratória ...

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

1 – NO EYES (13.02.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-20...

*
NO EYES (06.03.2011):

http://www.portaldosanjos.net/2011/03/no-eyes-6-de-marco-de-2011.html

2 - YOGA INTEGRATIVO [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/no-eyes-6-de-marco-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html


Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://autresdimensions.info/article91f9.html

29 de abril de 2011
(Publicado em 1º de maio de 2011)

***

Tradução para o português:
texto da mensagem: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com
perguntas e respostas: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com

 ***

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

www.portaldosanjos.net

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

http://autresdimensions.info/article91f9.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/


~ Unidade da Consciência: a vivência do Espírito ~
(inclui a trama astral)

Eu sou NO EYES. 

Irmãos e Irmãs, que o Espírito de Luz esteja em vocês.

Eu estou com vocês, hoje, para uma intervenção que será, efetivamente, longe dos discursos que lhes foram feitos
até o presente e das compreensões que lhes foram propostas.

Eu venho a vocês para exprimir uma série de elementos que lhes permitem melhor viver e melhor ver, em vocês, o
que se vai jogar e o que já se joga, pela revelação da Luz Metatrônica.

Em seguida, em um segundo tempo, abriremos um espaço de questionamentos em relação a isso.

***

Então, começarei por re-situar, se efetivamente quiserem, a Vibração que eu porto, na Estrela VISÃO e na Porta
VISÃO.

Assim como lhes foi dito, o Eixo pelo qual, e a Vibração pela qual o confinamento da Consciência ocorreu foi,
justamente, pelo Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, ao qual a Vibração KI-RIS-TI permitiu retificar, reverter e remeter, de algum

modo, à ordem na Consciência.

A revelação da Luz, nas Portas do seu corpo, foi acompanhada pelo desenvolvimento de certo número de elementos
referentes a cada uma dessas Portas e a cada um desses Pontos, assim como por uma série circuitos e de conexões

(para os mais importantes deles) existentes entre essas diferentes Portas.

NO EYES - 13 de julho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-DhX-gJlVr6k/UYMT2FyozjI/AAAAAAAABkY/fQc39FN79Os/s1600/000+NO+EYES+-+13.07.2011'.JPG


Minhas Irmãs pediram-me para dar-lhes algumas palavras sobre o que acontece no momento em que a visão
alterada, ou seja, aquela dos olhos tende a apagar-se para ser substituída pela Visão do Coração, pela Visão Etérea
(e não pela visão astral que, como vocês sabem, refere-se à ilusão astral, ao mundo astral, que nada mais tem a ver

com o mundo do Estado de Ser).

A revelação da Luz permite, em cada um de vocês, viver uma série de Transformações finais.

Essas Transformações finais fazem-nos penetrar, diretamente, no que um dos Anciões chamou de Desconhecido, de
Espírito.

Certo número de elementos e de Leis estritamente nada tem a ver com o mundo da alma, voltado para a matéria
(mesmo quando a alma desvenda-se e revela-se).

E certo número de Leis é totalmente novo, envolvendo Consciência que vive e explora o Espírito.

***

Eu gostaria de fazer apenas uma pequena adição em relação ao que já lhes foi dado sobre VISÃO.

VISÃO, no nível do Corpo, está ligada, está em ressonância com o chacra do fígado.

O fígado está ligado à Visão, à previsão (tudo isso lhes foi dito), mas convém compreender, também, que, quando o
fígado foi desviado do Espírito, a alma, naquele momento, manifestou-se no fígado, dado que, em inúmeras

medicinas, a alma está alojada não no peito, mas no fígado.

Essa alma (e isso se compreende, como foi explicado, através da fisiologia do ser humano) cria uma série de
emoções, uma série de ligações, uma série de elementos que se auto mantêm na trama astral, individual e coletiva,

dado que o chacra do fígado, o chacra da Visão, está ligado, também, ao astral e às emoções.

Em conexão, é claro, com o plexo solar.

Seja como for, o fígado abriga particularidades da alma voltadas para a matéria.

E é nesse fígado que se cria um conjunto de engramas, de projeções, um conjunto de visões alteradas, ligadas à
trama astral, justamente, pessoal, coletiva.

A coletiva, como vocês sabem, vive uma espécie de dissolução completa, que foi realizada durante os Casamentos
Celestes e quase terminada.

Na alma encontra-se o que o ser humano chama (em uma terminologia que nada tem a ver com aquela que quis
surgir no Ocidente), encontra-se o que chamamos de Daïmons.

***

O que são os Daïmons?

Os Daïmons (ou Demônios, tal como vocês os nomeiam) não são nada mais do que criações do fígado, não são nada
mais do que criações existentes nas projeções, nas crenças e nas ilusões da matriz astral.

Vocês sabem também que no fígado encontram-se as forças de confinamento, chamadas de Luciferianas que, de
algum modo, confinaram o homem em um mundo de projeção, de quimeras, que não tem qualquer outra existência

senão nesse mundo (e nos mundos chamados de 3ª Dimensão dissociada).

Essas quimeras evoluem no interior desses Daïmons, que são, de alguma forma, gênios, criados pela própria
encarnação, apoiados, efetivamente, por forças específicas, cuja função será a de sugerir (pelo medo, ou de
diferentes modos) a existência de forças às quais é necessário opor-se, porque elas são, parece, contrárias à

evolução do homem nessa matriz.

Esses demônios foram mantidos pelas religiões, sem exceção.

Eles foram, aí também, nutridos pelas crenças do próprio ser humano, pelos seus próprios medos, pelas suas
próprias emoções.

Esses demônios pertencem, irremediavelmente, ao que é chamado de esfera da 3ª Dimensão, mas em uma banda de
frequência que, em princípio, jamais lhes é perceptível ou acessível.

Esses demônios são inumeráveis, é claro, dado que são criações (e consciências, podemos dizê-lo) que pertencem
apenas a essa trama astral, que vocês podem chamar de entidades, astrais, para a maior parte, que foram moldadas,

de algum modo, em meio a esse Universo específico de Ilusão.

***

Alguns seres, desde já o início do século passado, tiveram a possibilidade de entrar em contato, de maneira mais
íntima, com esses Demônios, que não têm todos, longe disso, aspecto temível ou aspecto repugnante (que os



obriguem a tal conduta ou a tal comportamento, ou mesmo a visões terríveis, de diabos).

Tudo isso são apenas criações da matriz, por vezes conscientes delas mesmas, chamadas, muito logicamente, de
entidades astrais.

Essas entidades astrais podem apresentar-se, também, no seu aspecto mais charmoso, mais sedutor, com visões
coloridas, geralmente de cores de ouro, que deleitam o sonhador ou que deleitam aquele que tem acesso a essa

percepção (geralmente pelo confinamento no terceiro olho, que está ligado ao fígado, é claro).

E, frequentemente, essas entidades, criadas ou geradas pelo astral coletivo ou por algumas forças (que lhes são, aí
também, invisíveis), tentaram orientar o caminho do homem para uma sobrevivência da alma e uma perpetuação da

alma pelo desenvolvimento, justamente, de leis da alma, em um nível que jamais havia sido empreendido
anteriormente.

***

Assim nasceu uma série de ilusões que permitiram, a um segmento importante da humanidade, aderir ao que vocês
chamaram de New Age (Nova Era): uma projeção existiria, através dessas forças astrais, que guiam o humano e que

o guiariam para um futuro melhor, para um melhoramento, do Amor e de descrições do Amor, e de leis que
pertencem à matriz, à alma e à personalidade.

Esse conjunto é extremamente coerente, extremamente verdadeiro, uma vez que corresponde, efetivamente, às leis
que prevalecem, ainda por pouco tempo, na matriz e nas quais está inscrito o conjunto do que é chamado de

ação/reação.

Então, esses Demônios sedutores, que tomaram a forma de entidades conscientes (cujos nomes são, por vezes,
muito exóticos, e que, por vezes, realmente existiram no passado), estruturaram-se em um certo plano do astral, a fim

de emitir um ensinamento que visa desenvolver, em vocês, certo número de elementos, de crenças e de vivências
também, estritamente ligados a essa matriz, estritamente ligados a essa Ilusão, que fez crer e aceitar, àqueles que

viviam essas percepções, essas emoções, que o mundo ia para algo, que perpetuaria a vida na matriz e que
perpetuaria uma melhor harmonia, um mundo melhor, no qual tudo seria apenas luz, tudo seria apenas beleza, tudo

iria melhor.

Obviamente, para bloquear, muito exatamente, a decadência total do fim dessa era, chamada de Kali Yuga junto aos
Orientais.

***

Junto a nós também, os índios, nós temos, todos nós, as nossas profecias.

Nós temos, todos nós, o fim desse tempo que está inscrito nas nossas profecias.

Simplesmente, nós jamais dissemos que existiria um mundo melhor, mas, simplesmente, outro mundo, no qual o
Espírito voltaria a habitar o homem.

Era o retorno do Grande Espírito, nada tendo a ver com o retorno de algo de exterior ao próprio homem, como um
salvador ou como uma hierarquia que viria, de algum modo, atenuar as insuficiências do ser humano, substituir a
hierarquia existente naqueles que têm o poder por um poder espiritual, no sentido do serviço, da devoção à alma

humana.

É claro que existe um serviço e uma devoção, mas cujo único objetivo é manter, justamente, a consciência do homem
na alma e na personalidade.

Aliás, os conhecimentos que foram emitidos dessa forma tiveram apenas um único objetivo: fazer aderir um número
sempre mais importante de seres humanos a essa noção, porque era fundamental, para aqueles que dirigiam, de

algum modo, essas forças, bem além do plano astral (mas no nível da 4ª Dimensão, que é um plano intermediário que
controla o plano astral e a vida humana), fazer aderir um número importante de humanos a esse conjunto de

manifestações novas, desconhecidas nos tempos mais antigos, que vinham substituir, de alguma forma, as religiões,
por uma falsa liberdade.

Essa falsa liberdade inscreveu-se, no desenvolvimento do conhecimento da alma, em um ensinamento perfeitamente
estruturado, que recorre a forças invisíveis, mas que buscam a bondade do homem, a sua evolução.

***

Tudo isso, é claro, é absolutamente falso e existe, efetivamente, apenas na trama astral.

Mas não tem absolutamente consistência alguma, nem realidade alguma no que é chamado de mundo do Espírito.

E o que se revela, hoje, o mundo da Luz Vibral, é o mundo do Espírito.

Assim, portanto, essas forças induziram ao erro um número incalculável de seres humanos, seja através da
perpetuação de algumas religiões, mas, também, através da emergência de um novo conhecimento da alma, que
havia sido ocultado até o presente, dando uma ilusão de liberação, no qual o ser humano vai fechar-se em certo
número de crenças, aparentemente mais livres e mais felizes, mas que não serão, jamais, a vivência do Espírito.



Aliás, em todos esses ensinamentos, é feita referência ao Coração, ao Amor (como sempre, e como nas Escrituras),
através de regras sociais, de regras morais, portanto, na alma e na personalidade, mas, de modo algum, no Espírito e

no Espírito de Verdade.

Isso nada tem a ver, como vocês sabem: as Leis da Unidade não são, de modo algum, as leis da dualidade.

Assim, essas Consciências que vivem, elas também, uma forma de confinamento, dirigiram a história e dirigiram uma
evolução (como eles a chamam) do humano para viver esse ponto de basculamento específico da consciência

humana.

Sempre em meio à matriz.

A fim de confiná-los de novo, de maneira ainda mais importante, em meio à matriz.
E através de regras denominadas morais, sociais, mas espirituais.

Tudo isso, como vocês vão descobrir, foi uma imensa falácia, que fez com que o ser humano se fechasse, cada vez
mais, nas forças dos Demônios, inscritas na matriz astral da alma Luciferiana, por oposição à alma voltada para o

Espírito.

***

A revelação da Luz, que foi realizada pelo Anjo METATRON, e o retorno do Grande Espírito, que vocês nomeiam, no
Ocidente, CRISTO, vai pôr fim, é claro, a toda essa Ilusão, refletindo-se por uma modificação da Visão, assim como
muitos Irmãos e Irmãs encarnados, que abriram algumas Portas, vivem isso, através da Visão Etérea que, é claro,
estritamente nada tem a ver com uma visão projetada de visualização no terceiro olho, da Ilusão Luciferiana e de

demônios agradáveis de altas esferas astrais.

Esses seres, aliás, são de qualquer natureza, mas, sempre, aureolados de luz e frequentemente aureolados de luz
dourada, que é a luz Luciferiana (mas que não é a Luz de CRISTO ou do Grande Espírito, é óbvio).

Esses seres levaram os humanos a adotar uma série de comportamentos, reforçando, de algum modo, os laços com
a matriz e na matriz, reforçando os seus próprios demônios.

E os fazendo aderir a leis, que não são as Leis do Espírito, mas, efetivamente, leis de confinamento nesse
sacrossanto princípio, chamado de livre arbítrio, que estritamente nada tem a ver com a Liberdade da Lei da Graça.

E muitos humanos, efetivamente, aderiram a isso, em todos os países.

O mais importante era que o ser humano jamais descobrisse as Leis do Espírito e não vivesse, nele, a revelação da
Luz Vibral.

***

Como vocês entenderam, a progressão da Luz, desde dezenas de anos, permitiu realizar um trabalho específico de
Liberação matricial, que se traduz pela dissolução dessa trama astral, realizada pelo impulso Micaélico e pelo
impulso do Grande Espírito, que vocês acolheram (em todo caso, vocês que me leem e que vivem os estados

Vibratórios que nós lhes propusemos, uns e outros) e correspondentes a uma vivência que está bem além da simples
Ilusão e do simples confinamento Luciferiano, no nível do 3º olho.

Assim, o Coração pode tomar a retransmissão, real e Vibratoriamente.

Ao invés de falar de coração, alguns de vocês começaram a Vibrar no Coração e a se abrir, no próprio nível do
mental, a outra coisa que não as crenças que haviam sido inseridas em um ‘sistema de controle do mental humano’.

Assim, esses seres começaram, como vocês, a Ver Claramente, além do que era sugerido por esses Demônios,
presentes nas próprias imagens projetadas (chamadas de televisão, chamadas de cinema) que estão aí, unicamente,
para inseri-los e prendê-los sempre na Ilusão do olhar, da vista dos olhos e da sideração da emoção, afastando-os

sempre mais do Espírito.

Alguns, entre vocês, viveram, portanto, o Despertar do que foi chamado de Coroa Radiante da Cabeça.

Outros, enfim, da Coroa Radiante do Coração, que permitem viver as primícias de uma verdadeira Liberação.

A revelação da Luz do Grande Espírito e do que vocês chamam de Anjo METATRON, antes do retorno total do
Grande Espírito, vai lhes abrir, de algum modo, os olhos reais, além da percepção astral.

Isso foi chamado, por muitos de vocês, de Visão Etérea, que é levada a se desenvolver.

E, também, a Visão do Coração, que tem a particularidade de não mais passar pelos olhos, nem mesmo pela Visão
Etérea.

E eu sou, certamente, aquela das Irmãs que é mais capaz, mesmo, de falar-lhes disso, por tê-lo vivido na minha última
vida, privada, naturalmente, dos meus olhos, não tendo jamais tido acesso a esse tipo de visão, tal como vocês a

manifestam habitualmente, em todos os atos de sua vida.



***

Assim, no que chega, nessa revelação da Luz, a Visão Etérea vai aparecer-lhes, se já não apareceu, e a Visão
Interior vai começar a manifestar-se no nível do Coração (e não a visão alterada Luciferiana), fazendo-os descobrir

espaços específicos de Luz e de Vibração.

Essa percepção não é uma visão, no sentido que vocês entendem, tal como pode ser o caso com os olhos ou com o
3º olho.

É um Conhecimento instantâneo, uma representação, não mais projetada exteriormente do quer que seja, mas,
efetivamente, uma representação, no próprio Coração, da Essência da Vibração e de todas as Vibrações que são

percebidas.

Isso se expressa por um Conhecimento imediato de tudo o que é vivido.
Isso vai se refletir, aí também, por modificações Etéreas.

E alguns de vocês percebem, cada vez mais, a revelação da Luz Branca: a visão do Sol, que não é mais a mesma.

E chegará um momento, que está muito próximo, em que vocês deverão aceitar fechar os olhos, fisicamente, ao que é
visto nesse mundo, para penetrar, aí também, na Visão do Coração.

E isso é um treinamento que lhes é solicitado realizar agora.

Ele é muito simples, devido à Última Reversão, realizada pelos três Arcanjos dessa Reversão, por ter vivido certo
número de Vibrações, cada vez mais importantes, nas Coroas, mas, também, agora, no corpo e em algumas Portas

que se ativam, para cada um de vocês.

A ativação dessas Portas dá a vocês, realmente, acesso à Multidimensionalidade.

Em Consciência, agora, em um primeiro tempo.

E depois, no Corpo de Estado de Ser.

O mais importante é a Consciência dessa Multidimensionalidade, a vivência dessa Multidimensionalidade, bem além
do que pode ser vivido pela visão dos olhos ou do 3º olho.

***

Assim, portanto, agora, para viver isso e apreender isso, é necessário superar o que vocês denominam: o sentir.

Porque sentir recorre ao sentir e à percepção Vibratória da luz comum, chamada de forças astrais ou, simplesmente,
as energias ditas etéreas as mais simples, excisadas desse mundo.

A Luz no eixo ATRAÇÃO-VISÃO corresponde, no seu desenvolvimento no corpo, ao fígado e ao baço (e disso lhes foi
falado).

As forças do Éter, que estavam confinadas e mantidas pelo astral, vão então, por sua vez, se liberar inteiramente.

 E levá-los a gamas de percepções (na falta de melhor termo) profundamente diferentes dos seus sentidos habituais,
profundamente diferentes do que é chamado de intuição.

Profundamente diferentes de uma escolha a efetuar, até mesmo, em certa forma de lucidez Interior.

Mas aí, agora, vocês terão acesso a essa percepção nova que é a percepção dos Arquétipos, ou seja, a percepção
do que subtende o conjunto dos mundos e o conjunto de todas as Criações.

Quando eles não estiverem privados dessa ressonância e dessa comunicação, justamente, entre os planos
Dimensionais.

***

Naturalmente, isso é um aprendizado desse Desconhecido.

Isso é realizável, a partir de agora, pela simples razão de que a linguagem torna-se o Verbo e de que a 3ª Porta está
sendo cruzada, preparando a vinda d’Aquele que deve vir como um ladrão na noite, pela Porta Posterior do Coração,

no nível do Ponto KI-RIS-TI das costas, para inundar o seu Coração e se expressar pelo acesso real, direto e
concreto da Consciência nesse novo modo de percepção, que é a Visão Interior do Coração.

Para isso, é necessário aceitar, além da própria respiração e além do ar que pode passar pelo nariz, quando a boca
estiver entreaberta, permitindo a absorção de Partículas Adamantinas.

Isso será exatamente a mesma coisa.

A absorção das Partículas Adamantinas (como vocês sabem, essa Luz do Espírito) faz-se, doravante, já desde vários
meses, pelo Coração, sem passar pela cabeça, sem passar pelos olhos, sem passar pelo 3º olho.



É o que foi chamado de Luz Vibral, que vocês percebem, muitos de vocês, no corpo, como uma forma de calor, de
Vibração que se exprime em diferentes lugares.

Mas essa Vibração, essa Luz Vibral tem, ela também, uma cor.

E essa cor, é claro, é o branco.

O branco e o azul.

A Fusão dos Éteres, no nível da Terra, permitiu, aliás (como lhes foi anunciado por um dos Anciões), empurrar, de
algum modo, e abrir as Portas, permitindo à Luz Branca penetrar, na totalidade, o mundo e, portanto, a consciência

humana.

***

Então, será necessário, nesses espaços específicos de recepção de Luz, começar a afastar todas as imagens que
poderiam interferir, quando vocês tiverem os olhos fechados (todas as imagens ligadas à visualização, às projeções

do 3º olho, todas astrais), a fim de penetrar no que eu denominarei: a Imagem do Coração, mas que não é uma
imagem, mas uma construção de Luz Branca específica, que lhes dá acesso a percepções que nada mais têm a ver

com o sentir e que, sobretudo, nada mais têm a ver com a visão astral ou com a visão Luciferiana do 3º olho.

E aí, é claro, nesses espaços, não existe mais qualquer Demônio (interior ou exterior, os seus ou aqueles dos outros),
porque a alma humana, a sua, em todo caso, voltou para o Espírito.

E, obviamente, a iluminação do Espírito vem pôr fim, até mesmo, à existência desses Demônios, fossem Demônios de
baixa densidade ou de alta densidade, nesse plano Dimensional astral confinado.

Então, vocês são chamados, é claro, a fazer o aprendizado disso.

E o melhor modo de viver esse aprendizado é, diante de uma situação, diante de um ser, não mais focar a sua
percepção no mental, tampouco focar a sua percepção no que exprime esse ser (pelas palavras ou mesmo por suas

expressões), mas fechar os olhos e, naquele momento, o que vai acontecer?

Vocês vão perceber a Vibração do que é chamado de Fogo do Coração, ou, no mínimo, da Coroa Radiante do
Coração.

A Consciência vai, de algum modo, focalizar-se, natural e espontaneamente, no Coração.

Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês vão perceber que algumas frases que foram pronunciadas
(quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão em vocês, quando nós mesmas, Estrelas, dizemos que estamos em

vocês), vocês vão perceber que isso é a estrita Verdade.

Corroborando o que diziam alguns iniciados à verdadeira Luz Vibral, que não faziam mais distinção entre o próprio
corpo, a própria Consciência e o conjunto de Consciências.

Enquanto vocês estiverem sujeitos aos sentidos, enquanto vocês estiverem sujeitos aos sinais que os seus olhos
captam, enquanto vocês estiverem sujeitos às palavras do outro, vocês não podem ser Livres, na percepção Vibral do

que ele é, ou seja, da Essência dele.

E vocês se tornam ele mesmo, naquele momento.

***

Eu lhes falo disso porque, para muitos de vocês, que não tiveram acesso a isso, arrisca ser, em um primeiro tempo,
desestabilizador, porque vão chegar à Consciência informações, de um lado, que pertencem à consciência

fragmentária (isto é, o que diz a pessoa, o que ela se deixa ver, o que ela se deixa sentir e perceber) que exprimem
algo em vocês, que passa pelo filtro do mental, dos olhos e da vibração desse espaço de confinamento ligado ao

astral, ao emocional.

E isso vai sobrepor-se a uma percepção que pode, por vezes, ser totalmente ao contrário ao que diz a pessoa, ao
que ela manifesta através das suas expressões corporais, do seu olhar, porque vocês vão penetrar, diretamente, o

Espírito da pessoa.

Não como uma violação, mas porque vocês Veem além da Ilusão.

Esse processo é levado a desenvolver-se, cada vez mais, e é necessário, de uma maneira ou de outra, a ele se
habituarem.

Então, é claro, o modo mais simples, nesses momentos, vai consistir, simplesmente (seja em relação a uma situação,
seja em relação a você mesmo, seja em relação a uma pessoa) em fechar os seus olhos, em centrar a sua

Consciência na respiração, com a boca entreaberta.

E você irá se aperceber de que, naquele momento, a informação (porque é uma informação) que irá se manifestar no
seu Coração, não é mais, de modo algum, o que os seus olhos percebiam, o que os seus ouvidos ouviam, e o que o

seu cérebro, denominado reptiliano, percebia pelo sentido.



Você vai, portanto, Transcender toda a esfera de Demônios, toda a esfera da sedução, toda a esfera mental das
crenças, para entrar na percepção direta e total do que é o outro, ou seja, você mesmo.

***

É naquele momento que vocês irão perceber, progressivamente que, de fato, a Consciência Unificada é, em parte,
isso, mesmo aqui: ou seja, ser totalmente o outro.

Não em um ato de empatia ou de carisma, mas, efetivamente, na realidade, real, Vibratória, na qual o outro não é
diferente de você, uma vez que você se torna ele.

Assim funcionam, por exemplo, os processos chamados de walk-in, ou de troca do que é chamado de alma, mas,
sobretudo, do Espírito.

Permitindo penetrar, na totalidade, um corpo, um outro Espírito.

Porque os Espíritos, como vocês sabem, são todos Um, e jamais são separados.

Dessa maneira, então, o confinamento em meio à personalidade (e da alma voltada para a personalidade)
desaparecerá progressivamente, para vocês, a fim de fazer aparecer a Verdade, tal como ela é, na Luz Vibral e no

Amor Vibral em vocês.

Não é, portanto, uma projeção da Consciência no outro, é, efetivamente, um acolhimento total do outro, em Espírito,
no seu próprio Espírito, que os fará perceber que vocês são o mesmo Espírito.

E, através desse Espírito, vocês percebem, obviamente (e é aí que irá se situará uma parte desse choque), a
diferença existente entre as palavras pronunciadas, as atitudes mostradas, os comportamentos manifestados e a
realidade daquele que se depara com você, ou da situação à qual vocês são confrontados, na realidade além, é
claro, do que é chamado de mundo das causas, mas no domínio do Espírito, o que é profundamente diferente.

Em minha vida, eu tive a possibilidade de penetrar, é claro, essa esfera astral.
Mas, além do astral, eu percebia o mundo do Espírito, que nada mais tinha a ver com a forma que era mostrada,

mesmo pelo astral.

Que nada tinha a ver com o que podia ser ouvido.

Havia, portanto, uma realidade na Consciência Unificada, tal como eu a vivia, que me fazia experimentar, naquele
momento, que eu era tanto aquele que andava a milhares de quilômetros, como aquele que estava muito distante,

que não tinha Consciência alguma de mim.

Bem, eu mesma, eu era aquele também, porque eu o havia integrado na minha Consciência da Unidade e na minha
vivência da Unidade.

***

É a isso que vocês são chamados, que lhes permite realizar, então, em Espírito, essa famosa Unidade da
Consciência, na qual não há mais distância e mais qualquer separação que possa ater-se em relação ao

restabelecimento da Verdade.

É para esse momento que será necessário manifestar a maior neutralidade quanto a qualquer julgamento, a qualquer
condenação e, simplesmente, acolher o que lhes é dado a Vibrar (e não mais a ver) como a própria Essência do

Espírito.

É esse Desconhecido que vocês vão viver, em um primeiro momento, na revelação da Luz de CRISTO, que os faz
perceber que o que vocês fazem a cada um de vocês é unicamente a vocês mesmo que vocês o fazem.

E que se uma circunstância se manifestar a vocês parecendo contrária ao seu estado Interior, é que isso tem a sua
razão de ser, estritamente, nessas Leis do Espírito.

As Leis do Espírito não são alteradas, é claro, mas vocês verão os mecanismos da alteração ao nível dos Demônios,
ao nível do que são chamadas as entidades, mas, também, nos Demônios do outro, que são apenas seus Demônios

que dão, aos Demônios do outro, a oportunidade de manifestar-se e de exprimir-se.

Vocês compreenderão, assim, que o que vocês fizerem ao outro vocês o fazem a si mesmos, porque não existirá mais
distância alguma na Consciência Unificada do Espírito.

É isso que é chamado a desenvolver-se e a aparecer, cada vez mais, e que arrisca, para muitos, ser muito
desestabilizador, porque recorre a uma capacidade do Espírito e a Leis do Espírito, nas quais mais nenhuma

separação pode existir.

Como um dos Anciões dizia: não haverá mais fragmentação, mas, efetivamente, uma Unificação da Consciência na
Lei de Ação da Graça.

É naquele momento, para muitos de vocês, que vocês tomarão Consciência da realidade da projeção, da realidade
da Ilusão desse mundo e mesmo da sua própria presença nessa Ilusão.



É essa Revelação que vai levá-los a estabelecer-se, cada vez mais, na Consciência KI-RIS-TI e a extrair-se, ao seu
modo, dessa Ilusão.

***

Aí estão as algumas palavras que eu tinha, simplesmente, a dar-lhes, porque, viver o Espírito, dificilmente pode ser
explicado com simples palavras, vocês compreenderam.

E o conjunto, por exemplo, do que vocês puderam viver quando das efusões Vibratórias dos Arcanjos, que vão bem
além das palavras pronunciadas, faz apenas com que vocês penetrem nessa Consciência Unificada, na Luz Vibral,

inteiramente.

Vocês irão se aperceber, também, de que, nesses momentos em que vocês passarem a essa Consciência Unificada,
a consciência comum tem tendência a desaparecer, como se vocês tivessem sono, como se vocês estivessem, de

algum modo, em duas realidades diferentes, quando vocês perdem os seus meios intelectuais, ou mesmo o interesse
em coisas que, no entanto, davam-lhes vontade anteriormente, uma vez que o mundo do Espírito não tem vontade

alguma.
Tudo isso está revelando-se atualmente em vocês.

E, é claro, isso pode ser profundamente desestabilizador, sobretudo para aqueles de seus Irmãos e de suas Irmãs
que estão, ainda, inteiramente, presos em seus Demônios e nos Demônios que foram a eles apresentados nas forças

astrais.

***

Aí está o que eu tinha a dizer.

Penso que as suas questões irão iluminar, talvez, se pudermos dizê-lo, um pouco mais o que eu acabo de exprimir.

Sim, eu repito: isso não pode, de modo algum, ser acessível pelas palavras, mas, unicamente, por essa percepção
Vibral que, estritamente, nada mais tem a ver com o sentir ou com uma visão astral ou uma concepção astral ou

mental.

É a Verdade que vai se revelar na sua Consciência, fazendo-os perceber tudo o que sempre disseram os seres
Despertos, em todas as tradições.

A saber, que a Consciência é Una e indivisível.

Que existe apenas um único Espírito.

E que esse Espírito pode tomar diferentes formas, o que dá a Ilusão de estarem separados, mas, quando vocês se
juntam ao Espírito, mesmo aqui, nessa carne, não há mais separação alguma.

É o que tentou exprimir CRISTO, quando ele veio.

E, na sequência, certo número de Consciências que viveram, inteiramente, essa ausência de fragmentação da
Consciência.

Isso é chamado a manifestar-se em vocês, cada vez mais frequentemente.

***

Retenham que, para isso, será necessário fechar os olhos.

Que será necessário estar atento a esses momentos específicos, nos quais a Luz invade vocês (pela cabeça ou pelo
Coração ou pelas Portas), chamando-os, finalmente, a extraírem-se das imagens, quaisquer que sejam, dos seus

lazeres, quaisquer que sejam, para penetrar, ainda mais, esse estado, a fim de viver, cada vez mais, essa Unidade
da Consciência.

E, aí, vocês compreenderão, unicamente naquele momento, o que havia dito um Ancião: a Autonomia é a Liberdade.

Então, eu lhes deixo a palavra, agora.

***

Questão: poderia redefinir o que chamamos de Visão Etérea?

A Visão Etérea é uma característica que aparece (não para todos, mas para alguns seres, no momento) quando a
Vibração do que é chamado de parte do nariz AL-AL da Lemniscata Sagrada revela o 12º Corpo e vai fazer aparecer
Vibrações ao redor dos olhos, nas bochechas, ao redor dos lábios, no palato, que conduzem, com os olhos abertos, à

Visão, não do astral, não de entidades e de Demônios, mas, efetivamente, da estruturação Etérea do mundo.

É naquele momento que vai aparecer o Éter, tal como ele é.



Que isso seja, em um primeiro tempo, viajando ao redor do Sol, revelando-se no Céu, mas, também, em um primeiro
tempo, de maneira muito mais fácil, se vocês quiserem fazer disso a experiência: à noite ou pela manhã, no seu leito,
na penumbra, quando, no teto, aparece esse movimento das Partículas Adamantinas e, de maneira por vezes mais

estruturada, a rede Etérea na qual vocês estão.

É uma Visão que se faz, é claro, com os olhos abertos e que corresponde, simplesmente, a uma ampliação do
espectro visível pela retina.

***

Questão: seria possível fazer-nos viver uma experiência, justamente, dessa Luz Branca que se vê de olhos
fechados, tal como você nos descreveu?

Minha Irmã, é exatamente o que você vive, a cada vez que há um alinhamento Vibral, a cada vez que um Arcanjo
propõe a vocês uma Bênção.

Eu não vejo em que isso seria diferente do que vocês vivem habitualmente, em todo caso, nesse espaço.

***

Questão: o que você pensa da fórmula: «obrigado por ter-me escutado falar, isso me permitiu melhor compreender-
me»?

Quem fala, dizendo isso?

Unicamente o ego fala nas palavras.

Compreender não quer dizer viver.

Não é porque as leis desse mundo são compreendidas, não é porque se adere a um ensinamento que se
compreende, que se vive a realidade Vibratória dele.

É sempre e eternamente o que se chama a personalidade, que tenta ver-se a ela mesma, em um jogo de espelho,
através da sua própria compreensão.

Para poder ver aparecer essa Consciência Unitária, é necessário que não haja mais qualquer jogo de espelho.

Isso quer dizer que mesmo as palavras se apagam, que mesmo a visão comum de objetos e de seres se apaga, a fim
de penetrar nesses espaços específicos de Consciência Unitária.

Os alinhamentos que vocês vivem, pela Merkabah Interdimensional Coletiva, têm sido um meio privilegiado (e
continuarão a sê-lo) de permitir-lhes aproximar-se dessa Visão do Coração.

Na Visão do Coração não existe palavra alguma, não existe pensamento algum, porque não são vocês que emitem,
não são vocês que compreendem, mas é o Espírito que os apreende e que os compreende.

Não é, de modo algum, o mesmo sentido do movimento.

Em toda compreensão, em toda palavra e em toda visão há um processo inevitável de projeção da própria
Consciência na Ilusão.

Apenas cessando essa projeção, apenas cessando de emitir palavras, pensamentos, emoções, apenas aceitando
não mais ver, aceitando que o ar comece a difundir-se no Coração é que, naquele momento, pode aparecer a

Consciência Unitária.

Mas isso não pode ser o caso antes.

Assim, pode-se dizer que, em última, quanto mais vocês compreendem, menos vocês são vocês mesmos.

E isso, é claro, no que está na base do funcionamento dos Demônios, é muito dificilmente tolerável.

***

Questão: como essa frase veio ao meu Espírito?

Mas é o seu Demônio interior.

***

Questão: se o sentir e as Vibrações não são a mesma coisa...

É por isso que nós falamos de Luz Vibral e de energia Supramental (ou de Consciência Supramental), em oposição
ao sentir energético clássico.



O sentir energético está ligado à abertura do plexo solar e à abertura à energia.
A percepção da energia que circula, por exemplo, de maneira comum, é algo que pode se desenvolver e que

apareceu, aliás, para um número de almas humanas encarnadas cada vez mais frequentemente, devido a essa época
que há para viver.

Mas esse sentir recorre a uma percepção.

Essa percepção não é a percepção da Luz Vibral.

Há uma diferença essencial.

O sentir, em si, no nível das forças Etéreas, vai conduzi-los a classificar o que é agradável ou desagradável.

Vocês todos sentiram, diante de alguém, uma energia agradável, como vocês todos sentiram, diante de uma entidade
astral, a pele arrepiar e uma repulsão.

A percepção Vibratória da Luz é uma pulsação extremamente mais rápida, que não tem, de modo algum, a mesma
gama de frequência.

E que, antes mesmo de ser percebida (pela visão Etérea ou pela Visão do Coração), induz a uma modificação no seu
próprio estado de Consciência.

É exatamente o que vocês vivem durante os seus espaços de alinhamento ou quando da intervenção de algumas
entidades Arcangélicas que são situadas nos mundos do Espírito.

A diferença está, também, no nível do que isso implica.

Um contato estabelecido com Demônios (mesmo de luz, uma vez que eles são frequentemente chamados seres de
luz) vai fazer-se na dependência da sua energia.

Isso quer dizer que um contato estabelecido com eles vai, literalmente, bombear a sua energia e a sua Consciência,
enquanto um Arcanjo, e tudo o que pertence ao mundo do Espírito (mesmo se vocês não o verem, de momento,

ainda, tal como ele é), vai lhes trazer um suplemento de energia e um suplemento de consciência.
Mesmo se não for a Consciência Unitária existe, realmente, um sentimento de pacificação e de Paz Interior que todos,

aqui, certamente provaram e viveram nesses momentos específicos.

O que não pode ser, de modo algum, o caso no sentir ou na captação do que seria chamado de entidade astral, que
evolui no astral.

Há esse processo que existe, por exemplo, nas reuniões específicas de orações, nas quais existe uma forma de
exaltação e a manifestação desse gênero de Demônios, chamados de espíritos de luz, enquanto que, quando vocês

entram em contato com o Espírito, não há exaltação alguma: há uma Plenitude.

O que é profundamente diferente para a Consciência.

Assim, a percepção Vibratória da Coroa Radiante da Cabeça (e, em razão disso, ainda mais, a percepção de algo no
nível do Coração), certifica-lhes e lhes autentica, antes mesmo de ver, que vocês não estão mais no nível astral ou no

nível mental, mas, efetivamente, no nível Supramental, e, portanto, no nível da Luz Branca.

A única diferença, aliás, perceptível de imediato, é a Vibração do Coração.

E, quando ainda não existir a Vibração do Coração, é evidente que viver a Vibração da Coroa Radiante da Cabeça e
os Pontos centrais da cabeça, estritamente, nada tem a ver com o sentir do terceiro olho e com as imagens ligadas ao

terceiro olho.

***

Questão: quando entramos na Unidade, todos os sentidos atuais desaparecem então é há apenas a Vibração?

Todos os sentidos ligados à individualidade da pessoa, nos seus corpos fragmentados (chamados, como vocês
sabem, de corpos sutis), irão desaparecer, devido à descompartimentagem.

Naquele momento, vocês poderão estar na folha da salada que vão comer, em uma árvore que se abate a milhares
de quilômetros.

A Consciência não estará mais localizada e não estará mais em função dos seus sentidos nesse confinamento.

É isso a Consciência Unificada.

E isso não pode ser confundido com nada mais.

***

Questão: para eliminar as visões astrais, ligadas ao terceiro olho, há outra coisa a fazer além de recusá-las na
Consciência?



Colocar a Consciência no nível do Coração e na respiração do Coração fará desaparecer, pouco a pouco, todas as
imagens ligadas ao astral.

Hoje, isso é extremamente facilitado para aqueles que aceitam, em Consciência, desviar-se desse mundo imaginário,
desse mundo de Demônios (portanto, da alma sob a influência do fígado, ou do fígado que prende e aprisiona a alma)

para penetrar as esferas do Espírito.

Lembrem-se, também, para uma fase posterior, de que o Espírito é um som e um Canto, inscrito no silêncio.

Silêncio dos pensamentos, como eu o disse.

Silêncio das palavras.

Silêncios das imagens.

E revelação do Canto, chamado de Canto do Céu, Canto da Terra ou Canto do Espírito, que é o seu Canto do
Espírito.

A percepção da Consciência, ela mesma, é totalmente passível de sobreposição ao que eu acabo de descrever, por
exemplo, ao fato de estar no outro, não no outro, mas ser, realmente, o outro.

E, quando eu digo que a Consciência pode estar na folha de salada que vocês vão comer, é a estrita Verdade.

Vocês não estão mais confinados nos seus sentidos, nas suas percepções astrais e na sua personalidade.

O que foi chamado, pelos Anciões, de Ressurreição é, em grande parte, para viver por essas primícias.

O importante para a Consciência é, no nível da sua Atenção e da sua Intenção, colocar-se (nesses instantes
privilegiados para vocês, individual ou coletivamente) onde a Luz Branca de revela, e tirar partido desses momentos

de efusão de Luz para acolher isso, em Espírito e em Verdade, a fim de não mais ser distraído por qualquer
preocupação ligada à vida da personalidade, mas, bem mais, à Vida do Espírito.

É assim que vocês irão penetrarão o Corpo da sua própria Ressurreição.

E do seu Estado de Ser.

***

Questão: se houver projeção em outra Consciência, há, simplesmente, um papel de observador?

Eu não falei de projeção.

Não é questão de projetar o que quer que seja, mas de acolher.

Assim, portanto, se vocês olharem uma folha de salada, sem os olhos, vocês nada projetam, mas vocês acolhem a
folha de salada em vocês, e vocês se tornam a folha de salada.

Se existir uma vontade de projeção ou um desejo de projeção, não pode ali haver Consciência Unificada, porque toda
projeção parte de um ponto separado ou de uma Consciência separada.

***

Questão: se acolhemos outra Consciência, podemos, voluntária ou involuntariamente, influenciar essa Consciência?

Nem involuntária, nem voluntariamente, porque, naquele momento, a Consciência saiu da Ilusão.

E, saindo da Ilusão, voluntária como involuntariamente, estritamente nada há a modificar.

***

Questão: existem, no entanto, entidades de luz que podem entrar na Consciência de um ser humano.

É o que eu chamei de Demônios, isso nada tem a ver com o Espírito.

As entidades de luz que eu nomeei correspondem aos Demônios e, portanto, ao mundo astral e elas, é claro, buscam,
a todo custo, influenciar o humano.

Eu efetivamente falei desses seres de luz, de modo não humorístico, mas que corresponde, tipicamente, ao astral
alterado, que nada tem a ver com o Espírito.

E nem tudo o que brilha, no ouro e em uma luz exterior, pode vir da Unidade, porque a Unidade jamais será uma
projeção, mas um estado.

***



Questão: algumas consciências no astral podem guiar-nos para a Luz?

Para a luz astral, ou seja, para a falsa luz, ou uma luz de reflexo.

E a um confinamento da alma pela sedução, mas, jamais, para o Espírito.

***

Questão: acolher outra Consciência pode fazer com que sintamos o sentir do outro, como se fôssemos o outro?

Sim, na condição de que esse sentir não esteja ligado à emoção do outro, mas, efetivamente, ao Espírito dele,
também.

O sentido físico não é o sentir da Consciência.

Sentir o sofrimento de alguém não é um sinal da Unidade.

Viver o sofrimento do outro é chamado de empatia, de carisma, mas não é a Unidade.

Ser o outro, ser a folha de salada é ser, inteiramente.

Não há, portanto, diferença, na Consciência, entre si e o outro.

***

Questão: se nos tornarmos uma árvore, na Visão do Coração, podemos receber uma mensagem da árvore?

Sim, de Espírito a Espírito.

Mesmo se as árvores foram chamadas de seres desprovidos de Espírito nessa Dimensão, elas são Multidimensionais
e possuem um Espírito, com o qual vocês podem, perfeitamente, interagir.

***

Questão: se um ser humano que é tomado no astral...

Mas, meu Irmão, vocês todos vivem no astral, sem exceção.

É disso que se faz sair, e, do que vocês saem, vocês mesmos, pelo seu Coração.

Não existe qualquer humano encarnado que não esteja no astral, devido mesmo à existência do Corpo de Desejo.

***

Questão: segundo os intervenientes, nós podemos acolher a Consciência dos Arcanjos...

Eles jamais disseram que vocês podiam acolher (exceto a Luz de CRISTO, em Unidade e em Verdade), mas que
vocês eram Arcanjos.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

***

Questão: é o mesmo com uma árvore, por exemplo?

A totalidade é idêntica.

Isso quer dizer que vocês não acolhem, vocês se tornam.

Eu repito o que eu disse: a única coisa que vocês acolhem é a Luz Branca.

Em contrapartida, quando a Consciência revela-se além da fragmentação e na Unidade, vocês se tornam, realmente
(porque vocês o são, realmente) a árvore.

***

Questão: se, no interior de si, dizemos: «eu chamo por NO EYES», abrimos a Porta?

Sim, isso o faz tomar Consciência de que você é NO EYES.

***



Questão: a intenção de comungar com um Arcanjo (com Miguel, por exemplo) pode provocar o fato de comungar
com qualquer outra coisa, das quais, um Demônio?

Se isso for uma projeção, será completamente outra coisa que não MIGUEL.

Tudo depende do Corpo de Desejo.

Enquanto vocês estiverem submissos à alma e aos seus impulsos para o Corpo de Desejo e enquanto a recepção da
Luz Vibral (pela Coroa Radiante da Cabeça ou pelo Coração) não estiver ativada (portanto, Vibratoriamente

presente), vocês fazem apenas estar em contato com o astral.

Eu esclareci e voltei a esclarecer que é a própria Vibração que é o testemunho da sua Consciência.

Para receber a Luz Vibral é necessário que a Merkabah Interdimensional Individual tenha sido ativada.

É preciso, para isso, que a Coroa Radiante da Cabeça esteja Vibrante ou que a Coroa Radiante do Coração esteja
Vibrante.

Se não houver Vibração percebida (dado que a Consciência é Vibração), em momento algum pode existir contato com
esses planos.

Agora, eu responderia dizendo que existem bons Anjos e bons guias, também, no nível do astral, mas vocês não têm
meio algum de fazer a diferença, a não ser quando forem forças verdadeiramente muito densas e que lhes dão

arrepios de horror.

Vocês podem muito bem ter arrepios, ditos de alegria, em contato com um ser que evolui nos planos mais altos do
astral, mas esse plano astral pertence à matriz e não ao mundo do Espírito.

A diferença é Vibratória.

A diferença está no efeito.

A Luz Vibral e um ser da Luz Vibral lhes trazem a Luz Vibral.

Um ser pertencente à luz astral toma a energia de vocês para aparecer.

***

Questão: TERESA DE LISIEUX pode responder quando não sentimos as Coroas?

Isso não impede o apelo, mas, naquele momento, como se manifesta TERESA?

Pelo que se chamam de sinais.

O sinal da nossa Irmã TERESA é a rosa, em todas as suas declinações.

Assim, portanto, se o apelo for ouvido e cruzar o plano astral, mesmo se, da sua parte, for um desejo, naquele
momento, ela irá responder ou não responder, e ela irá se manifestar pelo que é, para você, sensível, exceto pelas

Coroas.

Ou seja, pela rosa.

A rosa em todas as suas declinações.

O que isso quer dizer?

Para o plano mais sutil e etéreo, pela percepção de um odor de rosa.

Para os Planos mais densos, oferecem-lhe uma rosa, ou um cartão postal de rosa.

É um exemplo, dentre tantos outros.

Isso se chama um sinal.

Existem muito numerosos seres espirituais, no Espírito, cuja Presença no seu mundo é um odor.

Aquele a quem vocês nomearam, eu creio, Padre Pio, em sua última vida, manifesta-se por odores de rosa.

Mas a rosa de Teresa não é a rosa do Padre Pio.

A Rosa de MARIA não é a rosa do Padre Pio.

Existe, no nível do odor de rosa, uma multidão de gamas.

A clarisciência [psicometria] pode se observar também nos mundos astrais (e, naquele momento, os odores são



pouco apetitosos) e, para os seres do Espírito, há odores que são geralmente Essências florais refinadas, desde o
lírio do vale, passando pelo lírio, pela rosa e por outras.

***

Questão: eu vi uma cabeça de águia diante de mim e todo meu corpo foi tomado de arrepios.

Isso foi visto em qual lugar?

Isso foi visto no olho do Espírito fechado?

No Coração?

Isso foi visto no nível do terceiro olho?

Isso foi visto com os olhos abertos, na Vibração Etérea?

O que aconteceu para a Vibração do Coração, naquele momento?

O que aconteceu para a Vibração da Coroa da Cabeça, naquele momento?

A resposta está aqui, e não no que eu poderia dizer.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes agradeço pela sua Atenção, pelas suas questões.

Eu lhes dou a Paz do Espírito.

Eu lhes digo até um dia.

Até logo.

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

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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- Ensinamentos da Estrela VISÃO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110811_-_NO_EYE...

 ~ Do amor projetado ao Amor no Coração ~

Eu sou NO EYES. 
Que o Sopro do Espírito esteja com vocês.

Eu venho falar, por parte das Estrelas, de algo que é caro ao coração e o que é caro ao coração está ligado a
este conceito da Estrela que eu porto que, como vocês sabem, faz parte de um Eixo falsificado e que é

chamado de VISÃO.
Esta VISÃO nada tem a ver (como eu já tinha dito) com a visão dos olhos, com a visão do 3º Olho, mas, está

diretamente ligada à Visão do Coração.
Mas, como vocês viram com a revelação das Sementes de Estrelas (em meio às Portas, além
do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO), o ponto VISÃO está situado, não no coração, mas no fígado, e

o fígado está relacionado à Alma, diretamente sob a influência do ponto AL.
Hoje, eu vou tentar lhes falar diretamente (em relação à minha vivência), além da Visão do

Coração, do que pode ser o Amor no Coração, o Amor sem limites.
Então, falar de Amor no Coração pode, talvez, parecer-lhes anormal já que, é claro, o coração

é muitas vezes sinônimo de amor e o amor é sinônimo de coração.
Para a maioria dos irmãos e das irmãs que estão encarnados, o amor está, direta ou

indiretamente (segundo os locais do planeta), associado (intimamente mesclado) ao que é
chamado de coração.

Então, na evolução atual (já desde vários anos), o homem foi levado a ser informado de uma palavra que é
denominada “amor incondicional”, o que, imediatamente, evoca um amor que seria condicional.

***

A perspectiva de que eu queria lhes falar vem, acima de tudo, deste Amor no Coração que é profundamente
diferente do amor tal como, todos nós, nós expressamos ou experimentamos na nossa vida.

Esta maneira que eu tenho, de ver sem os olhos, permitiu-me penetrar na Essência da Relação e ir além do
que os olhos podem deixar-se ver e, então, além também do que a Alma pode escolher, manifestar

como preferência, manifestar como sedução, como ligação, seja filial ou outra.

***

Amar no Coração não é somente uma expansão, não é somente, tampouco, passar de algo limitado para
ilimitado (mesmo se eu for falar disso).

O mais importante é, quando eu falo de amar no Coração, é que este Amor se vive efetivamente no Coração e
não é vivido mais como uma projeção.

Na realidade, o amor comum (habitual), mesmo o mais puro (expresso pelo ser humano), está sempre ligado à
exteriorização de alguma coisa que acontece, então, em outros lugares do que no Coração, mas, mais

frequentemente, na interação com o que é amado.
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O Amor no Coração é um mecanismo que eu gostaria de qualificar de Vibratório, ou seja, é quando (além da
visão dos olhos, além dos jogos da alma e dos jogos de atração/visão, alterados) o Amor no Coração é viver e
não mais, simplesmente, aceitar (ou conceber) que isso possa existir, mas é, realmente, viver o outro em si.
E, naquele momento, o outro estando em você (não tanto como elemento possuído ou como elemento que é

preciso amar exteriormente), vai se refletir por uma ausência de distância.
O ser humano sempre tem tendência de acreditar (e de experimentar) que o Amor se expande pelo

alargamento do círculo do que ele ama.
Não é assim que podemos vivê-lo quando estamos privados de alguns sentidos.

Todos aqueles que perderam os sentidos habituais do ser humano (seja a visão, ou o olfato, ou a audição, ou
qualquer outro sentido), vocês bem sabem, desenvolvem outros modos de percepções que não estão mais

ligados aos sentidos já que alguns estão deficientes.
Eles vão, então, desenvolver outros sentidos, ou no nível dos sentidos existentes, ou no nível de alguma coisa

profundamente diferente e que não pode ser descrita, de maneira sensorial.

***

Aquele que vocês nomearam JESUS CRISTO expressou, ele também, à sua maneira, esta noção de Amor no
Coração.

Ele simplesmente disse esta frase: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
Será que isso queria dizer que o seu Amor envolvia toda a Terra, sob a forma de uma exteriorização em todo o

planeta, do seu Espírito, da sua alma, do seu corpo?
Será que isso queria dizer que ele era capaz (realmente, no seu pensamento) de viver, exteriormente e de

amar, pessoalmente, toda a humanidade?
Evidentemente, a Consciência de CRISTO, hoje, conhece toda a humanidade.

Mas isso não acontece por esta noção de exteriorização ou de projeção.
O Amor, naquele nível, é vivenciado no Coração, ou seja, há uma absorção e não mais uma projeção.

O sentido da Consciência, o sentido da Energia (e mesmo da Vibração), não é mais de qualquer maneira o
mesmo.

Deste modo, podemos dizer que o amor, vivenciado com os sentidos (sejam quais forem esses sentidos) ou
vivenciado com a carne (sejam quais forem os laços da carne) exprime-se (e irá se exprimir, sempre, neste

mundo) através de uma projeção.
 Esta projeção recorre, é claro, a diferentes canais, a diferentes modos de projeção (e vocês os conhecem

todos), seja uma projeção de natureza sexual, sensual, afetiva, ligada ao objeto que amamos, ao objeto do seu
amor.

Quando o Amor no Coração se revelar (além destes sentidos e além do que eu acabo de descrever), este
Amor vai ser vivido, não mais com algo que seria exterior, projetado, mas, sim, com algo que é vivenciado no

Coração.
Dessa maneira, então, naquele momento, não há mais limites, efetivamente, para esta absorção de todas as

Consciências humanas, de todas as Consciências e do conjunto da Terra.

***

Muitas vezes os Arcanjos lhes disseram (os Anciãos também e algumas das minhas Irmãs também) que tudo o
que acontecia no interior, que ali não havia, fundamentalmente, diferença entre o exterior e o interior, e que o

que acontecia no interior acontecia também no exterior.
Em última análise, a capacidade para absorção, não tanto como posse (mas a capacidade para transparência,
se vocês preferirem), vai realmente permitir viver, no seu próprio Coração, esse sentimento de Amor que não
depende mais, então, de uma projeção no exterior do Coração (através da carne ou de um sentido), mas vai

ser vivido diretamente no Coração.
Naquele momento, quando vocês descobrirem isso, a primeira coisa que a Consciência pode dizer (e viver) é

que isso é um sentimento único de fazer Amor consigo mesmo, como se houvesse uma forma de gozo
permanente, não dependendo de qualquer sentido e de qualquer outra carne.

Então, é claro, esta etapa corresponde, totalmente, ao que vocês poderão denominar “desposar CRISTO” ou
“viver a Unidade”.

É frequente, por sinal, esta primeira etapa que coloca o Fogo no Coração e que permite (em um tempo
posterior) viver esta ausência de limite (como lhes foi dito pelo IRMÃO K, esta desfragmentação, esta

Liberdade, esta Autonomia) pois, naquele momento, vocês não têm mais necessidade de projetar o Amor em
nada do exterior, porque vocês irão descobrir (e vocês vivem isso, realmente) que, certamente, tudo (e
absolutamente tudo) o que é percebido diretamente pelos sentidos (o que é percebido pelos sentidos
habituais), mas, também, pelo conjunto de Consciências, encontra-se, na totalidade, no seu Coração.

Então, naquele momento, o processo de atração/visão pode totalmente cessar.
Não há mais (real e fundamentalmente) necessidade de amar exteriormente.



***

A árvore que vocês podem tocar (ou mesmo sem vê-la) ou que vocês pensam (seja qual for o objeto no qual
vocês pensam), seja qual for a pessoa em quem vocês pensam, vocês poderão vivê-la, realmente, do Interior,

no Coração.
Naquele momento, vocês irão descobrir, realmente, o Amor no Coração, pois, a partir do momento em que

vocês viverem, no seu Coração, esta ausência de limites, a partir do momento em que vocês viverem (real e
concretamente) que cada forma de vida e de Consciência está presente no seu Coração, não há, é claro, mais

necessidade de querer manifestar exteriormente.
Isso não impede o que vocês chamam de amor pessoal, lembrem-se, pois todo ser humano está submisso
(de uma maneira ou de outra, mesmo se ele for domesticado) ao seu ego, à sua personalidade, e vai buscar

estabelecer (mesmo de maneira exterior) relações, mesmo livres, mas em todo caso, marcado por este amor
de projeção.

Mas, para o conjunto das outras Consciências, há, realmente, a possibilidade de viver o outro no interior de si e,
então, pela ausência de projeção (por esse mecanismo de absorção), revela-se outra Consciência, outra

Verdade.
Esta Verdade os faz descobrir que o que vocês acreditavam (anteriormente, como verdade), não existe fora de
uma projeção de algo que, efetivamente, é compreendido (naquele momento) como não tendo sido, até agora,

do amor, mesmo se isso for nomeado assim, chamado assim e manifestado assim.

***

Deste modo, então, se tomarmos o exemplo do amor (em princípio, o mais importante para muitos seres
humanos e que é o amor filial), todos vocês sabem que o amor filial pode se tornar extremamente penetrante e

ocasionar, como se diz, alterações (vivenciadas por um e outro, na idade adulta), o que vocês chamam de
distorções (que são tão particulares ao ser humano), ligadas a mágoas ou a experiências infelizes, mesmo em

meio aos amores mais importantes como vocês os nomeiam.
Até mesmo este amor filial, se ali refletirmos (ligado à Atração/Visão), é uma projeção, porque vocês

consideram que esta alma que saiu (para uma mulher, em todo caso) da nossa carne, é parte integrante da
nossa carne, mas ela é, no entanto, exterior a nós (exteriorizada, manifestada no exterior) e, portanto, o objeto

de todas as nossas atenções.

***

A partir do momento em que o Coração se abrir realmente, a partir da Vibração que se instala no Coração, o
Amor não pode mais estar ligado a qualquer contingência, a qualquer educação.
O Amor se torna Vibral porque, naquele momento, o Amor é vivido no Coração.

O que significa, ainda uma vez, que, seja qual for a Consciência, ela pode ser amada da mesma maneira,
mesmo o ser humano (quando ele está encarnado) estabelecendo relações que vocês qualificam de pessoais.

Dessa maneira, é claro, essas relações pessoais permanecem gravadas por interações entre os dois egos,
permanecem gravadas por interações das duas concepções do amor (diferentes para cada um), da vivência, e

expressando uma relação que não é a mesma em um sentido e no outro.
Todos vocês sabem que o Amor é (naquele nível) um perpétuo desequilíbrio e uma perpétua busca de

equilíbrio, através das trocas (de energias, trocas de olhares, trocas de carícias, de palavras) que são, aí
também, apenas uma projeção no exterior e que fazem, em última análise (e isso não é para aceitar, mas para

viver), parte de uma privação fundamental, inscrita ainda na encarnação do homem (e nesta falsificação da
vida), fazendo experimentar uma falta.

***

A falta será projetada, ela também, no exterior (a necessidade de ser preenchido) levando o seu afeto (levando
o seu amor) a um objeto exterior ou a uma pessoa exterior.

Amar no Coração não é então absolutamente o mesmo processo.
O sentido da Consciência (e o sentido da Vibração e, ainda, da Energia) não é de qualquer maneira o mesmo,
pois, assim que o Coração se abrir (além de viver o encontro com a Luz Branca, com CRISTO, com o Grande

Espírito), vocês irão descobrir outra possibilidade do Amor (e esta outra possibilidade foi denominada
“incondicional”, sem limites): o Amor no Coração (como eu o nomeio), por que é neste lugar que ele é vivido, e

não tem necessidade de mais nada senão de ser vivido naquele lugar.
Naquele momento, vocês compreendem (e vocês vivem) que, seja qual for a distância (seja qual for o

afastamento) ou sejam quais forem as raivas podendo existir entre duas pessoas, bem, neste Amor (no
Coração) que é vivenciado no interior de si, bem, não pode mais existir a mínima veleidade de exclusão.



Coração) que é vivenciado no interior de si, bem, não pode mais existir a mínima veleidade de exclusão.

***

O amor pessoal é, por definição, exclusivo.
Ele será voltado para o seu cônjuge, para os seus filhos.

Ele será voltado para o seu círculo próximo.
Ele será idealizado em meio a algumas religiões (a alguns conceitos).

Mas, infelizmente, assim que existe alguma coisa que vem perturbar este amor pessoal, bem depressa (e
todos nós fizemos a experiência), então, ressurgem emoções, oposições, ódios que vêm terminar ou que vêm,

em todo caso, alterar este amor projetado.
Amar com o Coração vai, então, alinhá-los a algo de totalmente diferente já que nesse momento (e somente

nesse momento) vocês se conscientizam, realmente, de que não há nada para projetar no exterior, pois tudo já
está em vocês, e de que este Amor, vocês o vivem, não na pequena pessoa (não no fígado, não no ego), mas,
realmente, em um lugar extremamente infinito (totalmente amplo) que não conhece qualquer limite (que não é

limitado por nada) e que não é inferido ou interferido por nada que pertence à pessoa.

***

Este Amor, é claro, torna-os livre e torna livre todos aqueles (esses) que vocês amam, ou seja, o conjunto da
humanidade, do Universo, das Dimensões.

Nenhuma barreira pode mais existir.
Nenhuma separação pode mais pôr fim a qualquer Amor, por que vocês não podem se separar de vocês

mesmos.
Vocês não podem se separar do Si que É (como dizem os orientais).

E como, no meu povo (e no que eu chamo de povos primitivos da Terra), nós vivíamos de maneira
perfeitamente natural, nós não tínhamos necessidade de exprimi-lo, aliás.

Isso foi o nosso legado e a nossa natureza.
O Índio jamais foi desligado da natureza, jamais foi desligado das árvores, jamais foi desligado dos animais que

ele caçava e, até mesmo, de todos os outros seres humanos que procuravam privá-lo disso.
Nós ali perdemos, é claro, muito, mas, enfim, esta perda estava, ela também, inscrita na nostalgia do Grande
Espírito que, hoje, retorna pelas diferentes informações e profecias que deram os meus amigos, os meus

Irmãos, as minhas Irmãs, os nativos, como eu, desses territórios.
Então, naturalmente, hoje (e mesmo os orientais) e, em todo caso, o ser humano na sua consciência mais

comum (que não está mais ligado à natureza de maneira tão nítida como nós), redescobre esta herança natural
e revive, então (de forma às vezes violenta, de forma mais progressiva), esta compreensão e esta vivência de
que não existe absolutamente nada no exterior já que todo este Amor está presente, em vocês, e que todas

essas Consciências estão, realmente, presentes em vocês, no seu Coração.
A partir do momento em que o Si é encontrado (a partir do momento em que o Grande Espírito é revelado na
Consciência), a Consciência jamais pode ser desligada e separada de quem quer que seja e do que quer que

seja.
Então, mesmo em meio a esta descoberta e a esta vivência, obviamente, a personalidade pode (em certos
casos) se manifestar e atrai-los em um amor limitado (de projeção), mas, mesmo aí, vocês se apreendem,

imediatamente (naquele momento), da aberração real, para a Consciência, desse tipo de projeção e de
apropriação, porque, se vocês não entrarem mais na necessidade de possuir, vocês se apercebem, realmente,

no Coração, de que vocês possuem tudo, por que vocês são o Todo.

***

Isso não é uma visão da mente, isso não é um conceito para aderir, isso não é uma religião para observar, não
são princípios morais, mas isso é, realmente, uma vivência Vibratória.

É a isso que a humanidade, na sua totalidade (mesmo não aberta), vai aceder.
O que não quer dizer que esta Dimensão (de absoluto, de Amor no Coração) vai prevalecer, mas isso quer

dizer, simplesmente, que cada alma (mesmo confinada na sua Atração e na sua Visão) vai conscientizar,
realmente, que além deste confinamento existe outra coisa que põe fim, de algum modo, a esta visão
deformada (a esta visão da alma voltada para a personalidade) e que existe (além da separação da

consciência) um estado da Consciência que é totalmente diferente e que não está mais ligado a qualquer
projeção exterior do Amor.

***



E é, por sinal, somente quando cessa (na totalidade) esta projeção exterior que pode se revelar este Amor, no
Coração.

Isso lhes foi falado, de diferentes maneiras, pelos Arcanjos (por esta noção de Abandono à Luz), pelo que lhes
transmitiu UM AMIGO (através do sua Yoga) ou ainda, pelos mecanismos da Consciência que lhes deu o

IRMÃO K, entre os Anciãos.
Lembrem-se deste sentimento porque ele é (aos meus olhos e à minha Visão do Coração) essencial e eu,

talvez, pude manifestá-lo e vivê-lo de maneira mais lúcida: não há diferença de Amor entre UM AMIGO, entre
IRMÃO K, entre CRISTO, entre ninguém (que descobre este Si e esta Dimensão da Consciência).

Mas, simplesmente, a percepção desse mecanismo é diferente, é claro, conforme as culturas, conforme a
própria pessoa.

Lembrem-se deste princípio fundamental de que o Amor, que está no Coração, é uma ausência de qualquer
projeção, mas uma vivência Interior.

Não há, portanto, mais necessidade de manifestar e (como lhes dizia a minha Irmã, MA ANANDA) não há mais
necessidade de expressar já que a expressão é um mecanismo de exteriorização.

Na realidade, vocês estão literalmente impregnados pelo Amor e vocês não têm mais necessidade de
expressá-lo.

***

Vocês não têm mais necessidade de direcionar o amor ou de demonstrar o amor, por que vocês se tornaram o
Amor e por que vocês são o Amor.

A Consciência no Coração, e o Amor no Coração, irão lhes mostrar, simplesmente, que a sua Essência, que a
sua finalidade e que a resolução de todos os sofrimentos, estão ligadas à própria natureza da Consciência que

é Amor.
Deste modo, é claro, naquele momento, vocês percebem a falsificação, vocês percebem o seccionamento

desta Dimensão essencial da Consciência.
Então, obviamente, aqueles que se interessam pela alma vão falar-lhes da evolução de algo a percorrer (deste
conhecimento exterior de evolução), mas que não existe, porque, é claro, quando vocês penetram neste Amor,
no Coração, vocês apercebem-se de que tudo o que pôde ser vivenciado anteriormente e que tudo o que pôde

ser expresso (mesmo através de todas as religiões da humanidade) não tem qualquer sentido e que, mesmo
isso, é uma falsificação monumental, pois a Consciência (quando ela está realmente aberta a ela mesma e

quando ela não está mais seccionada, quando ela não é mais projetada), basta-se, inteiramente, a ela mesma e
não tem necessidade de qualquer referencial exterior (não tem qualquer experiência exterior), por que, naquele

momento e, em Verdade, tudo é vivido no Coração, integralmente.
Como lhes dizem os poetas, vocês são a estrela, vocês são a rosa da manhã, vocês são o Grande Espírito no
vento, vocês são o fogo que crepita à noite, mas, isso não é uma visão da mente ou uma visão poética, porém,

realmente, uma vivência da Consciência no Coração e no Amor.
O Amor nada pode excluir.

A partir do momento em que vocês excluírem alguma coisa do Amor, naturalmente vocês não estão mais no
Amor no Coração, mas vocês estão no amor expressão, no amor exteriorizado e na projeção.

É esta revolução da Consciência que está prestes a chegar (e que é vivida agora) e que será vivida, como um
face a face (como isso foi dito por MARIA), que vai desconcertar a totalidade do que vocês creem, a totalidade

do que vocês exteriorizaram, a totalidade do que vocês projetaram e construíram no exterior.

***

O ser humano está se reconstruindo no Interior.
Ele redescobre a Consciência Unificada.

Ele redescobre o Amor, no Coração, sem limites, sem qualquer programação, sem qualquer projeção.
Esse mecanismo é, realmente, uma Reversão total da Consciência que foi chamada (pelos Arcanjos) de Última
Reversão, que vai fazê-los sair de um estado totalmente isolado (totalmente fechado e encerrado), pois esse

amor (mesmo dando alegrias) não é absolutamente uma liberdade.
Ele sempre será um princípio de isolamento, de confinamento, de tristeza, em última análise, bem além da

experiência, às vezes felizes, do que é vivenciado.
O Amor no Coração não pode jamais, jamais, jamais, desapontar a própria Consciência, ou seja, que (falado

diferentemente) a Consciência que é vivenciada no Amor do Coração (e no Coração) basta-se a ela mesma e é
alimentada, permanentemente, pela Luz, pela FONTE, e que elimina (como dizia, eu creio, CRISTO) “toda

sede e todo desejo exterior”.
Isso não era uma visão da mente, mas, sim, a Verdade da Consciência, quando ela própria se encontra no

Coração e quando ela vive o Amor, no Coração.
Então, naquele momento, pouco a pouco, vocês podem extrair-se (sem qualquer dificuldade) de todas as

ligações, de todos os apegos, de todos os medos.



Vocês não têm mais necessidade de manifestar a mínima apreensão de nada e, mesmo prosseguindo, no
momento, em meio à sua vida pessoal, vocês sabem que podem se fortalecer, instantaneamente, colocando-

se no Coração, neste Amor que os nutre e que vai preencher todas as privações que puderam existir, até
agora, no amor pessoal.

Este Amor, esta Consciência, é um estado de êxtase.
Os Anciãos, no oriente, chamavam-no de Samadhi, com suas diferentes formas.

Eu, eu o chamo de Unidade com Todo o Criado.
Eu o chamo de Amor, no Coração.

***

Evidentemente, este Amor, no Coração, vai afastá-los de alguns comportamentos, vai afastá-los do sofrimento
(em primeiro lugar), pois, mesmo se alguma coisa sofrer, a sua capacidade para absorção é tal que o

sofrimento do outro será transcendido no seu próprio Coração.
Isso está bem além do que é chamado de compaixão (que é, também, uma projeção) que é às vezes uma

identificação, mas esta identificação jamais alcança, jamais, a absorção do Amor no Coração.
O Amor no Coração faz vocês descobrirem, naquele momento, que vocês não têm mais necessidade de nada

do exterior e que este estado, que vocês vivem, é suficiente para nutrir toda a humanidade.
Houve seres que tiveram uma missão exterior, como CRISTO, como os Anciãos, durante as suas últimas vidas.
Houve, entre as Estrelas (vocês sabem), ilustres desconhecidas das quais eu faço parte, e que apenas foram

conhecidas por algumas obras que foram escritas, mas que absolutamente não refletem, é claro, o que eu
pude expressar, eu mesma, fundamentalmente.

Da mesma forma, a minha Irmã de sangue (até mesmo, por assim dizer), SNOW, jamais foi conhecida e
ninguém duvidou do que ela foi na sua vida, porque, efetivamente, no seu povo, todos os seres eram como ela.

Não havia diferença entre ela e o restante dos seus Irmãos e Irmãs que viviam na sua tribo.
Todos eles tinham o mesmo Amor, todos eles tinham a mesma absorção do Amor e, evidentemente, eles não

faziam diferença entre a sua Luz e a Luz desta Irmã e, quando vocês vivem o Amor, no Coração, vocês não
podem encontrar uma Luz mais intensa, mais brilhante para alguns e menos intensa para outro.

Isso será sempre o ego que vai fazê-los crer que o outro é pior, que o outro tem menos amor, que o outro é
mais maldoso (do que o outro), por que o outro não é vocês.

Mas, quando vocês viverem o Amor, no Coração, não há mais o outro e é isso que vocês irão viver.

***

Dessa maneira, é claro, para muitos seres humanos (que rejeitaram, no exterior, o seu Amor e que rejeitaram,
no exterior, as privações), e através de manifestações (de comportamento, de ações) que são opostas ao

Amor, no Coração, tudo isso, obviamente, vai se revelar.
É isso que foi chamado, por MARIA, de Julgamento.
Mas não há outro senão vocês mesmos que julgam.

Podemos dizer, de certa forma, que vocês irão julgar-se em termos do que vocês julgaram, efetivamente, ou
seja, que vocês irão ver, tal como vocês viram.

E o que vocês viram do exterior, na realidade, sempre fará apenas refletir (e exclusivamente refletir) as faltas
que estão em vocês.

É uma Lei que corresponde ao que é denominado Lei da Graça, que é a Lei do conjunto dos Universos.
O Amor, no Coração, nada pode excluir.

Não existe, nesta Dimensão (quando a Unidade é encontrada), e em outros lugares, qualquer possibilidade de
excluir alguma coisa da Consciência.

O que explica que, nos Mundos Unificados (nos Mundos onde não há este confinamento), vocês estão
realmente conectados com o conjunto da Vida e com o conjunto das Consciências.

Vocês não estão mais localizados em um corpo, vocês não estão mais localizados em uma personalidade,
vocês não estão mais localizados nos apegos, vocês não estão mais localizados na recusa, no ódio, nos

sofrimentos.
Vocês são o conjunto da Criação.

Isso não é uma visão da mente, mas é realmente a vivência da Consciência do Amor no Coração, tal como isso
vai se revelar e tal como as minhas Irmãs e eu esperamos que muitos, muitos de vocês, vão conectar.

***

Portanto, isso necessita, também, da sua parte, principalmente agora, de prestar atenção ao que lhes dizemos,
de prestar atenção aos seus mecanismos de pensamentos, de prestar atenção ao seu olhar que sempre terá



tendência (nesta visão separada) de ver, no outro, o que vocês não querem ver em vocês.
É um fato indiscutível que (mesmo se não lhes parecer hoje), a partir do momento em que a Consciência, no

Coração (e o Amor, no Coração) realmente desabrochar, vocês irão saltar, eu diria, para a Consciência e
apenas poderá levá-los a perdoar, na totalidade.

Esse perdão não é um perdão de circunstância, mas vocês irão, de fato, perdoar-se a si mesmo, pois o que
vocês viram no exterior, já está em vocês.

Não é questão, aí tampouco, de encontrar um culpado, mesmo se ele existiu no plano histórico, mas, sim, de
transcender esta falha que não é culpa da queda, é claro, mas, de um olhar da Consciência que é um olhar

condicionado e condicionante.
O Amor, no Coração, não é condicionado, nem condicionante.

Ele não depende, portanto, de uma circunstância exterior ou de uma vivência exterior, mas vai se exprimir, em
vocês, sempre com esta absorção de todos os outros.

Não há mais diferença, não há mais limite quando vocês estão realmente Livres e Liberados, além deste
mundo.

Vocês irão rapidamente dar-se conta de que, quando vocês viajam no Sol ou em uma Dimensão, vocês não
estão absolutamente separados de nada.

Então, é claro, para a consciência pessoal, na personalidade, isso iria parecer impossível.
Mas vocês estão conectados, realmente (real e Vibratoriamente), com o conjunto do Universo.

Existem, de algum modo, ondas (por que são ondas) de Amor que os reúnem e que os Liberam, ao mesmo
tempo.

Vocês não podem ignorar (como isso foi dito pelo Sábio) a asa de uma borboleta que se quebra.
Vocês não podem ignorar a infinidade dos Sóis existentes nos Universos.

Vocês não podem ignorar a infinidade das Consciências existentes nos Universos, por que vocês são todas
elas, ao mesmo tempo.

 E lembrem-se de que o que eu falo não é uma concepção ou uma visão da mente (digamos), mas é realmente
a vida do Espírito no Espírito.
Assim é o Amor, no Coração.

Que tudo existe no Interior de cada Criação.

***

É o princípio do holograma, é claro, mas não há qualquer confinamento.
É como se cada um dos pontos pudesse, efetivamente, recriar o conjunto dos Universos (como o holograma),

mas que, realmente, cada um desses pontos é realmente a totalidade.
A expressão que eu poderia dar-lhes é o holograma no holograma.

Há uma Reversão naquele nível.
A Consciência do Amor, no Coração (a Consciência do Si, a Consciência multidimensional) é exatamente isso.

Então, deixou-se, para muitos de vocês, viver estados que se aproximam disso, mas esses estados que se
aproximam vão se revelar ainda mais amplamente.

Eles vão fazê-los viver este Amor, no Coração, e fazê-los sair do amor na projeção.
Este Amor, no Coração, basta-se a si mesmo, por que ele compreende o conjunto da Criação.

Nada pode ser exterior.
Tudo é Interior, nesse nível da Consciência, e vocês irão, então (naquele momento), ser literalmente

deslocados (ou seja, sair da própria projeção deste corpo) e encontrar-se nesse Corpo de Estado de Ser que
os aguarda e que se reconstrói, aqui mesmo.

Lembrem-se de que há projeção em um sentido e de que, no outro sentido, há absorção.
Todos os mecanismos da consciência dissociada estão ligados a esta projeção.

Todos os mecanismos da Vida, nos Mundos Unificados e da Consciência, que vivem o Amor (e que são o
Amor), estão ligados a esta absorção e, realmente, daí resulta toda a diferença do que poderia ser chamado de

‘ponto de vista’ (mas que é bem mais do que um ponto de vista), que é realmente o que vocês têm que viver,
com consciência e na Verdade, ou seja, recolocar-se no Alfa e Ômega.

O Amor está no meio do Alfa e do Ômega, isto é, o Amor é o que vai lhes servir de ressonância, de algum
modo, entre a FONTE que vocês são e a mínima manifestação da FONTE (que vocês são, também), além

desta consciência, fechada em um corpo e em uma projeção permanente dela mesma.
Aí está o que é a absorção e o que é o Amor, no Coração.

É um Amor que não distancia, por que ele é vivido sem distância, por que ele é vivido diretamente na
Consciência e não mais em uma necessidade vital de se projetar através da personalidade.

Isso (ainda uma vez, lembrem bem) não é uma visão da mente, mas, sim (real e concretamente), a Vida do
Espírito quando o Espírito se revela.

***



Aí estão as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês.
Nós seremos, agora e doravante (as Irmãs como os Anciãos ou os Arcanjos), cada vez mais breves, porque

nós seguiremos nos elementos (Umas e Outras, Uns e Outros) que são cada vez mais significativos na própria
Consciência.

Portanto, como lhes disse UM AMIGO (há alguns meses), tudo lhes foi dito sobre o Yoga.
Do mesmo modo, IRMÃO K praticamente terminou o que ele tinha para dizer-lhes sobre a Consciência.

Resta agora vivê-lo.
Resta agora penetrar nesta Consciência, na totalidade, com Alegria, com Amor e com um sentimento, bem real,

de exaltação do Coração e não de algo da vida exterior.
Se, meus Irmãos e minhas Irmãs, vocês tiverem perguntas, eu permaneço com prazer, com vocês, agora, em

relação ao que eu acabo de expressar, ao que eu vim dizer e ao que eu vim Vibrar com vocês.
No período dos seus questionamentos, eu estabeleço e eu abro, como vocês abrem, como vocês

estabelecem, esta absorção.

***

Pergunta: há degraus para o Amor do Coração ou isso é vivido em uma etapa?

Há degraus.
Esses degraus estão ligados à penetração progressiva desta Consciência, mas esses degraus, agora (no

tempo que é para vocês viverem), tendem a desaparecer, completamente.
Vocês irão constatá-lo cada vez mais facilmente.

E, cada vez mais facilmente, vocês irão constatar que esses degraus desaparecem e que vocês apenas
podem ser na totalidade, um ou outro.

É assim que o seu futuro será estabelecido.
Ou a Atração para a Visão da Alma será predominante (mas vocês tomarão consciência deste Amor, no

Coração, para vivê-lo e, então, vocês poderão ali se estabelecer), ou vocês não poderão ali se estabelecer por
que a sua Alma escolheu viver, ainda, a experiência da separação, estando consciente de que a Consciência é

Unitária.
Portanto, para cada um dos Irmãos e das Irmãs sobre esta Terra, isso será profundamente diferente, mas, pela

abertura da Porta do Templo posterior, isso pode lampejá-los, agora, não importa em qual momento.
É o momento (vocês compreenderam) em que, de uma única vez, todas as projeções exteriores cessam.

É o momento em que a personalidade desaparece e que vocês se fundem no Sol e nesta Luz Branca, neste
Amor no Coração.

Alguns irão ali permanecer, outros não.

***

Pergunta: por que as dores no fígado quando estamos trabalhando no ponto VISÃO?

Evidentemente, trata-se do combate, combate simbólico, entre a Alma e o Espírito.
São as primícias da Passagem da Porta Estreita.

***

Pergunta: é preciso apenas deixar acontecer?

Sim.
A Luz e a Unidade são Inteligentes.
Então, por que o ego quer fazer?
Vocês não podem fazer e Ser.

Vocês irão se aperceber cada vez mais disso.
Enquanto vocês quiserem fazer, vocês não poderão Ser.

***



Pergunta: em interioridade profunda, os meus olhos se abrem, mas sem nada visualizar.

O olho é um orifício.
Da mesma forma que a boca foi aberta, os olhos devem se abrir a fim de viver a Visão Etérea.

Esse processo (que não é comum a todos os seres que vocês denominam Despertos, entre os seus Irmãos e
as suas Irmãs) vai se refletir, também, pela abertura de todos os orifícios, explicando o Som da Alma, o Canto
do Espírito, a boca aberta, os sentidos olfativos abertos, dando acesso à clareza sensorial [‘clairsentience’],
mas, também, à abertura dos olhos, porque, por enquanto, para interiorizarem-se, vocês fecham os olhos.

Aí também, é uma ruptura com a projeção exterior, mas, se os seus olhos estiverem funcionais, e se a
Passagem do Amor no Coração for efetuada, não haverá mais diferença entre os olhos abertos e os olhos

fechados.

***

Pergunta: será que a absorção no Coração se inscreve como uma escolha da Consciência?

Meu Irmão, eu lhe respondo: quem escolheu?
Enquanto você for persuadido a escolher, isso significa que não há Abandono.

Isso significa que a Consciência mantém, de uma maneira ou outra, a sua própria pessoa e, portanto, não pode
ali haver Amor, no Coração.

O Amor, no Coração, é uma rendição, é (como vocês dizem) uma Crucificação, mesmo eu não gostando muito
desse termo.

É exatamente isso.
É o momento da rendição, sem condição, da consciência da personalidade.

Enquanto houver uma percepção de que há uma escolha, isso significa que vocês ainda estão na
personalidade.

A escolha ocorre por si só, mas, somente, assim que o Amor, no Coração, for vivido, ou a título de experiência
e de recusa, ou a título de estabelecimento permanente.

Será sempre o ego que crê que existe escolha, pois ele está no livre arbítrio e o livre arbítrio implica na noção
de escolha.

A Consciência do Grande Espírito (ou viver o Grande Espírito) não é uma escolha, nem o livre arbítrio, mas é a
Liberdade, e esta Liberdade passa pelo que vocês chamam de morte da personalidade ou do que é limitado.
Então, isso não pode ser uma escolha enquanto não for vivido, porque, quantos de vocês vão me responder

que fizeram a escolha para ir à Unidade e, no entanto, vivem isso em vocês?
CRISTO dizia (na sua vida): “aqueles que desejarem salvar a vida, irão perdê-la”.

E é exatamente isso.
Na Eternidade, no Amor no Coração, nada há para salvar.

Por que vocês querem salvar o que já não existe?

***

Pergunta: se escolhemos o Amor, no Coração, como explicar que podemos sair?

Existe, para a humanidade, um momento final, vocês entenderam isso.
Esse momento final irá permitir a todos aqueles que ainda não vivenciaram o Amor, no Coração, vê-lo e vivê-lo,

sem qualquer exceção.
Mas aqueles que irão vivê-lo, no momento final, terão escolhido manter-se na Atração/Visão da alma, mesmo

liberada.
É nesse sentido que o período que vocês vivem é capital para permitir-lhes, justamente, viver isso antes de

serem pegos de surpresa.
Tudo o que bloqueia, hoje, é a mesma coisa que foi denominada, em todos os Yoga no oriente, ou seja,

os apegos.
Vocês não podem ter o mínimo apego e viver a Unidade.

Enquanto vocês estiverem apegados a alguma coisa, mesmo à sua própria vida, vocês não podem viver a
Unidade.

Isso lhes foi dito e repetido, mas, em última análise, toda a humanidade vai viver a Unidade.
Porém, as condições dessa vivência determina, na totalidade, a sua nova Casa e não o que vocês desejam,

pois, enquanto vocês estiverem na projeção do amor, vocês não estão na absorção do Amor.
Há apenas que inverter o movimento, de algum modo.

Há apenas que inverter uma ressonância, uma polaridade.



Enquanto isso não foi feito, vocês não passaram a Porta Estreita.
Vocês estão prontos para tudo perder?

Vocês estão prontos para tudo deixar, pela Luz?
É o que já havia dito CRISTO na sua vida.

É a isso que o conjunto da humanidade é chamado a viver, agora.
Isso necessita da transcendência de todos os medos, sem exceção alguma.

Isso necessita do desaparecimento de todas as projeções, sejam elas quais forem.
Muitos elementos foram dados, muitos exercícios foram dados, mas sempre foi dito (justificadamente) que

esse último passo apenas vocês é que podem dá-lo.
Ninguém pode fazer no seu lugar.

Não existe nada no exterior, porque, justamente, vocês consideram que é o exterior que pode fazê-los dar esse
passo.

Este passo, o IRMÃO K falou (há pouco tempo) como elementos exteriores que são muitas vezes facilitadores
(o sofrimento da perda, a interrogação sobre o sentido da vida, com a própria angústia da morte), como

eventos traumatizantes, em princípio, que, de uma única vez, podem fazer bascular a Consciência neste estado
Ilimitado.

Agora, como foi dito, a Terra vive uma mudança dos Céus e da Terra.
Essa mudança completa deve fazê-los descobrir o que é a Verdade.

Mas não é porque mostramos a Verdade (mesmo visível aos olhos da carne, mesmo pela Vibração) que a
Consciência vai aceitar se estabelecer nisso.

Os medos são, às vezes, tão importantes (a projeção é tão importante, o desejo de projetar é tão importante)
que a Alma não consegue viver esta Última Reversão quando a Porta Estreita é avistada.
O Impulso de CRISTO que chega, é isso que chega às costas e que se revela no peito.

Mas, é preciso que a sua Consciência, que isso (através desse movimento que vai atravessá-los de trás para
frente), possa ser realizado de baixo para cima, no centro.

É a Passagem da Cruz.
É por isso que isso foi chamado de Crucificação.

A consciência humana, que é projetada, localiza-se no ventre.
A consciência humana, que é absorvida, resolve-se na Unidade e no peito.

Alguma coisa vem liberar o peito (o Grande Espírito, a Luz Branca, CRISTO), mas é preciso, ainda, que vocês
passem a Porta.

***

Pergunta: quando CRISTO disse: “eu sou a Porta”, do que se trata esta Porta?

Sim, é claro.
Ele disse também: “eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida, o Alfa e o Ômega”.

Em linguagem codificada, Vibratória, Ele tinha dito tudo, independentemente da falsificação que tomou conta
(como sempre) de cada Grande Espírito que vem sobre a Terra, mas o essencial permaneceu.

O problema é que o ocidente (em todo caso, para uma certa parte) fez deste CRISTO algo de exterior, aí
também.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, aqui, Comunguemos e reforcemos a nossa Relação.
NO EYES lhes diz até um próximo dia.

Até logo.

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



Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
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~ Mecanismos da visão do olho, da visão astral, da Visão Etérea e da Visão do Coração ~ 

Eu sou NO EYES e eu os saúdo, Irmãos e Irmãs.

Enquanto Estrela VISÃO, eu venho, por minha vez, completar uma série de elementos, a fim de levar a sua
Consciência no que o olho (que vê a vida e que manifesta capacidades, bem reais, para descobertas) é, de

fato, um elemento profundamente incompleto para apreender e ver a Vida, em sua Verdade e em sua
Plenitude.

***

Eu os lembro, primeiramente, de que existiu sobre esta Terra, desde muito tempo, um Eixo de luz desviado
que foi denominado ATRAÇÃO / VISÃO.

Eu não retornarei sobre este elemento porque isso foi desenvolvido e explicado longamente por alguns
Anciãos.

A Estrela VISÃO, como vocês sabem, está perto da parte de trás da cabeça, no Triângulo da Terra, e que nós,
nós denominamos também (nós, povo indiano, à época): o Olho do Guerreiro.

O Olho do Guerreiro, atrás da cabeça, é aquele que permite ver bem além do que os olhos podem mostrar,
bem além do que pode ser mostrado pelo ‘3º olho’.

O Olho do Guerreiro é o que permite ver bem além de tudo isso, e de se dar conta da verdadeira Visão, aquela
da Verdade, não afetada pelo que eu denomino um princípio de isolamento, presente sobre este mundo.

A Porta VISÃO, como vocês sabem, está situada no que é chamado de fígado.

Naturalmente, o corpo é modelado, como vocês sabem, sobre forças originais que, inicialmente, são o reflexo
e a densificação do Grande Espírito.

O que não quer dizer, é claro, que o Grande Espírito tenha um fígado.
Isso significa simplesmente que o Grande Espírito, em seu desdobramento e em todas as suas Dimensões (A

FONTE), apresenta funções similares, não atribuídas a um órgão (como se pode perceber e viver, na carne,
aqui), mas a um conjunto de funções que são semelhantes.

***
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Vocês sabem também que a Visão, no nível do desdobramento da Luz, está situada entre a alma (ndr: Porta
AL) e a Precisão.

Pelo seu papel, devido ao que foi transformado, esta zona está ligada a muitas outras coisas.
E, em primeiro lugar, existe um acoplamento direto entre o olho que vê e a emoção.

Na realidade, nós todos sabemos que, quando nós vivemos, o que nós chamamos de lembranças, de nossa
memória, e de nossos sonhos, estão todos ligados a ‘imagens’, a cenas da vida.

Mesmo no nível do que foi denominado invisível (perceptível, no nível astral, no que é chamado de 3º olho),
tudo isso está ligado a visões, tudo isso está ligado a imagens, de cores, de associações de formas, de tudo

o que pode definir, de algum modo, a visão.
Esta visão, esta primeira visão, está profundamente associada a tudo o que é chamado de emoções, e

obviamente, nós conhecemos, todos nós, isso, durante a nossa vida, e vocês o conhecem ainda.
O próprio princípio do reconhecimento (da nossa família, dos nossos seres que nos são caros, que estão

próximos de nós) faz-se, é claro, pela voz, por odores, mas se faz, antes de tudo e principalmente, pela visão.
Mesmo a expressão da observação da vida, da beleza (mesmo, ainda uma vez, se isso puder passar por

outros sentidos) está diretamente conectada, eu diria, ao que nós sentimos.
De certa forma, a visão no sentido ocular é uma impressão.

Esta impressão, vocês sabem, é realizada no olho.
E é esta impressão que vai ser enviada e dar (na Consciência, no cérebro, e no conjunto do corpo) elementos

de apreciação, de impressão e de reação.
Quem não tem a lembrança, mesmo entre vocês, de uma imagem ou de um amigo de infância que pode,

simplesmente na evocação e em um sonho, reativar uma emoção?
Naturalmente, a emoção pode ser vivida também com o conjunto dos sentidos.

Mas a visão está ligada preferencialmente à lembrança, e esta lembrança é sempre muito viva, muito mais, por
sinal, do que pelo olfato, mesmo se isso estiver presente, ou pelos outros sentidos.

A visão está muito mais conectada, eu diria, à emoção.
Como nós todos o sabemos, o que nós vemos, nós, humanos, quando nós estamos em um corpo, não é o que

veem outros animais, outros mamíferos.
Obviamente, o que vê um peixe nada tem a ver como o que vê um olhar humano.
As emoções estão ligadas, portanto, de maneira talvez muito forte, ao que é visto.

E o que é visto, o que imprime o olho, a retina, está então ligado diretamente a uma imagem, esta imagem que
é um ‘estímulo’.

Um caçador que percebia ou que sentia um búfalo, podia, naquele momento, especificar tanto uma localização,
como um espaço, como uma direção, em relação ao que era visto.

***

De qualquer modo, a imagem da visão é apenas uma reconstituição, correspondendo a um conjunto de
sucessões de palavras, evocando às vezes a emoções, mas também um conteúdo.

O búfalo é o que tínhamos para comer, o que havia para evitar o sofrimento da fome, para cobrir-se, para
fornecer o fogo, pela sua gordura.

O olho é então impressionável, e o olho vai então reagir à imagem.
É preciso compreender que a imagem é uma ‘projeção’, qualquer que seja a imagem.

Tudo o que é visto com os olhos é visto, é claro, no exterior.
Mesmo o que é visto ao nível do 3º olho, é visto, necessariamente, no exterior.

O que é profundamente diferente do que eu desenvolverei, logo depois, sobre a Visão Etérea e a Visão do
Coração.

Portanto, a visão, a imagem, vai nos levar a mecanismos muito lógicos de atração (o olhar é atraído), a
mecanismos de rejeição, também, sem, contudo, que isso possa ser explicado, frente a tal pessoa, frente a tal

imagem.
Evidentemente, há apenas a imagem.

Dão-se conta muitas coisas, é claro, ligadas ao sentido, e também a outra coisa, mais sutil, invisível.
Mas a imagem é também um elemento que permite, além da linguagem, compreender-se.

Porque, é evidente, na mesma língua, a mesma imagem gera a mesma palavra.
Mesmo se essa palavra tiver uma conotação profundamente diferente para cada um, pelo fato de pronunciar a
palavra 'cadeira', mesmo se cada um possa ali ver uma cadeira totalmente diferente, o fato de ver um objeto,

de nomeá-lo, é então, vocês hão de convir, uma identificação.

***



Esta identificação do exterior (através de um objeto ou do que quer que seja) faz-se, preferencialmente, por
esta imagem.

Naturalmente, como eu dizia, as imagens percebidas por outros reinos da natureza nada têm a ver com o que
percebe o ser humano.

A visão, a imagem, é de qualquer maneira adaptada à função, inscrita no programa de vida, eu diria, do ser
humano.

A águia, por exemplo, não tem a visão do homem, e a visão dela permiti-lhe detectar um movimento bem
distante.

Há uma visão estendida, uma visão panorâmica onde o movimento, onde a diferença de cores vai assumir uma
importância especial.

Talvez vocês saibam que é possível viajar em um animal, emprestar o corpo de um animal.
Existem, em meu povo, e em muitos povos primitivos, meios de colocar a Consciência e de viver a

Consciência em um outro corpo.
Aqueles que vivenciaram essas experiências sabem muito bem que a visão da águia nada tem a ver com a

visão do homem.
E que esta visão é sempre colorida pelas necessidades do programa de vida, permitindo um processo que vai

adaptar a visão ao programa de vida.

***

É então muito lógico compreender que, o que é visto de volta, as imagens que são vistas, vão programar, por
sua vez, uma série de coisas no ser humano.

Porque, contrariamente aos animais que têm um programa de vida que resulta da sua própria função, o ser
humano tem a possibilidade de levar o seu olhar, a sua visão, a coisas que podem ser profundamente

diferentes a um outro ser humano.
Sem contar os meios que vocês têm à sua disposição para multiplicar as imagens, e ir bem além do que pode

ver, habitualmente, um olho, no seu ambiente.
De qualquer modo, hoje, o ser humano tem a possibilidade de ver o que ele não veria sem a tecnologia.

Mas tudo o que é mostrado por esta tecnologia é sempre em vista, e de acordo, com a imagem que percebe o
olho: não ocorreria a ninguém a ideia de mostrar alguma coisa que não pudesse ser reconhecida pelo olho.

Em todo caso, existe então uma concordância, nessas imagens reproduzidas, mostrando-lhes o que não pode
ser visto pelo olho, habitualmente.

E isso se entende, é claro, em todas as áreas.
E não apenas no que está sobre a Terra, mas também o que a ciência pode observar bem além da Terra, o

que o olho humano jamais poderia observar.

***

O homem, diferentemente do animal, está então apto a escolher o que ele vai olhar.
Ele é então livre para levar o seu olhar ali onde ele é atraído, ali aonde ele vai retirar, não necessariamente, uma

utilidade para a vida, mas também aonde ele vai poder estimular, e elevar, por vezes, a sua alma, como, por
exemplo, observar, contemplar uma obra de arte (da mesma maneira que, ainda uma vez, isso é possível com

a música).
O olho é o sentido mais ligado à consciência.

E é também o sentido o mais facilmente alterável.
Eu entendo por alterável que pode existir uma forma de sedução (que não vai ao sentido da sedução habitual
como, por exemplo, olhar um ser amado, ou um prato que se vai comer, ou ainda uma obra de arte) que pode

transformar a consciência do homem, e levá-lo a aderir a coisas que não estavam em sua cabeça
anteriormente.

De tudo isso o que, durante a minha vida, eu teria chamado de homem branco, mas que hoje, a quase
totalidade da humanidade tem usado de maneira muito importante.

E algumas invenções, ligadas às imagens, assumiram um lugar cada vez mais importante na vida do ser
humano, subjugando-o, e levando-o a viver um programa que não era necessariamente o seu, um programa

que não era necessariamente isso para o que o olho foi elaborado e criado sobre este mundo.

***

Tudo isso vai instalar, no homem, modificações.
Obviamente, vocês poderão olhar imagens, no que vocês chamam de cinema, tanto para ter medo como para



ver belas imagens, ou ver alguma coisa que lhes interessa.
Mas a imagem serve apenas para isso.

A imagem que lhes é mostrada, por toda parte neste mundo, hoje, é destinada apenas a uma única coisa, e a
uma somente: a incitá-los a sempre mais atração a este mundo, em detrimento dos outros Mundos.

 E se pode dizer que em um século, essas imagens desempenharam perfeitamente o seu papel e cumpriram a
sua missão, que era então de incitar o ser humano para mais emoção, para mais atração neste próprio mundo,

pelo princípio de sedução e de prazer.
O ser humano, hoje, está cada vez mais condicionado pela imagem.

Esta imagem, aliás (que é buscada mesmo na consciência e na evolução, na transformação da consciência, e
que é onipresente nisso que vocês nomeiam uma busca espiritual), fazendo-os projetar no exterior (na

capacidade para ver pelo 3º olho, e não mais pelos olhos), visualizar, imaginar, criar, de qualquer maneira,
imagens, que vão atraí-los para o objeto da sua busca.

Tudo isso, é claro, dando ao homem o sentimento de progredir desde que, na tela doa seus olhos fechados,
apareçam imagens que tenham relação com o que o homem procura em sua busca.

Existe, até mesmo, nos povos primitivos, um processo chamado de ‘busca da visão’ (que isso seja nos sonhos
ou, de maneira consciente, ou com substâncias que permitem recriar alguma coisa, em imagem), a fim de viver

a experiência desta imagem e, eventualmente, de modificar um equilíbrio da consciência.
A visão é, portanto, uma percepção (qualquer que seja a beleza e a intensidade do que é visto e do que é

manifestado) através da imagem: de algum modo, uma tela, em todos os sentidos do termo (e essa palavra já
foi empregada).

A imagem é uma tela que impede a percepção direta.
Como vocês sabem, pelo meu nome, a visão dos olhos era impossível para mim.

E será que, no entanto, eu não via?
E será que, no entanto, eu não captava, bem mais amplamente do que a imagem e do que a tela, os

mecanismos da vida?

***

Hoje, neste mundo, é preciso falar de duas coisas.
Primeiro do que foi chamado de Visão Etérea, ou seja, a visão que permite ver, com os olhos abertos, além

da frequência habitual.
A ação e o Sopro do Grande Espírito têm, de fato, para cada vez mais seres humanos, modificado a

característica de impressão, no olho, do que é visto.
E é muito simples, realmente: trata-se de uma ampliação, ao mesmo tempo, da consciência e da capacidade

do olho, para ser impresso em faixas de frequências que lhes eram anteriormente invisíveis.
O que explica que muitos Irmãos e Irmãs veem o Sol diferentemente, veem a Luz Adamantina e veem formas,

contornos que eles não viam antes, ao redor das pessoas, dos objetos.
Coisas novas então se imprimindo, que não se imprimiam antes.

Então, é claro, esta visão, que se modifica e que dá a Visão Etérea, está ligada a modificações, a aberturas que
se fazem pelas novas frequências, aí também.

E que permite a algumas almas ver, pelos olhos, o que era invisível anteriormente.

***

Esta Visão Etérea é uma Visão com os olhos abertos, que eu diferencio, formalmente, da visão com os olhos
fechados, chamada de visão do 3º olho (ou visão astral), qualquer que seja o grau de perfeição e de visão.

O ser humano, desde algumas gerações, manifesta espontaneamente (muito mais do que em minha vida, ou
antes) a capacidade para se projetar nesse 3º olho e para ali criar imagens, visões.

Porque a época, é claro, antes mesmo do desdobramento da Luz, começou a se modificar, nos seus
fundamentos.

A imagem, como eu disse, tornou-se preponderante, na civilização, pelo aparecimento de luzes em uma época
em que, normalmente, não havia luz, à noite.

O homem foi capaz, então, de criar luzes e imagens independentes dos ciclos naturais.
É este elemento principal, que vocês têm chamado de ‘eletricidade’, que permitiu, de alguma maneira, estimular

esta visão do 3º olho, essas capacidades para criar imagens em uma tela da cabeça.
E, depois disso, pôde aparecer um conjunto de ensinamentos que iam ao sentido desta tecnologia.

E vindo então nutrir o homem de imagens, diferentes do que os olhos podiam ver, diferentes, também, da
Visão Etérea que, ela, está diretamente ligada à consciência e não à tecnologia.

A tecnologia então fez aparecer capacidades específicas no ser humano, que vocês nomearam, aliás:
visualização, 3º olho.



***

Esses processos propiciaram o acesso a ainda mais sedução, a ainda mais atração.
As capacidades da alma para ver além do visível e ver então, não o que é subjacente e que existe no nível da

Visão Etérea, mas, sim, ver uma trama, uma imagem, que não existia antes (ou, em todo caso, que não era
percebida no nível da humanidade).

A visão astral, aí também, está em relação com a Estrela VISÃO, na cabeça, e com a Porta VISÃO no fígado.
Porque, através dessas visões novas é que puderam ser elaboradas seduções e atrações, tendo feito

submergir a alma em ainda mais materialidade, em ainda mais sedução.
E que a afastou, ainda mais, da Visão do Coração e da Visão que independe dos olhos.

O ser humano foi movido, por todos esses princípios do que era visto e mostrado, a afastar-se e a mergulhar,
de algum modo, a alma em alguma coisa de mais redutor.

A impressão de ver mais coisas, a impressão de ser submerso nas imagens.
E vocês sabem hoje o que essas imagens representam, seja através do que eu falei, o cinema, do que vocês

nomeiam jogos de vídeo, e que, finalmente, os remetem à ‘virtualidade’ (mesmo se o que for mostrado
corresponder a alguma coisa que poderia ser visível ao olho, para aquele que está no ambiente

correspondente, de algum modo, ao que é visto).

***

Então, é preciso compreender também que ver na natureza, uma árvore verde, não tem de todo o mesmo
efeito do que ver uma imagem, sobre uma tela, da mesma árvore verde.

E disso, poucos seres humanos estão conscientes, porque para eles é a mesma árvore.
Obviamente, ela não pode ser tocada, mas o que é visto, nos dois casos, é, a priori, para muitos Irmãos e

Irmãs, a mesma coisa.
Ora, estritamente não o é.

Porque o que é mostrado na natureza, uma árvore, por exemplo, é portadora de um sinal que não é de todo o
mesmo sinal do que o que é visto através da imagem.

A imagem que se reproduz (a imagem que não é o objeto real, mas a imagem do objeto) vai provocar, no nível
do cérebro e da consciência, ainda mais atração para a Ilusão e para o que é falso.

Eu não tenho as palavras que correspondem às explicações reais, técnicas e científicas deste processo, mas
é perfeitamente concreto e perfeitamente real.

As imagens que lhes são mostradas (seja uma obra de arte em duas dimensões, seja uma imagem projetada
pelas suas telas), afastam-nos progressivamente, e isso foi concebido para isso, de Verdade.

Até um nível onde houve, e há agora, uma impregnação possível, direta, da consciência, para afastar o ser
humano do Coração.

Reforçando, de alguma maneira, o que é denominado energia do fígado, energia da visão (mas não da
verdadeira Visão), energia da atração, do desejo, e das emoções.

***

Portanto, é claro, o homem moderno pensa que ele está mais vivo do que nós, por exemplo, em nossa época,
porque ele está submetido a mais estimulação, mais emoção, mais compreensão.

O ser humano, pouco a pouco, no ocidente, afasta-se do efeito do objeto olhado, para substituí-lo por uma
imagem do objeto que, no nível do que é produzido na consciência, nada tem a ver.

Então, eu posso perfeitamente compreender que, para alguém que gostaria de ver uma águia e que não tem
oportunidade de vê-la, vê-la em uma imagem é já apaixonante.

Mas ver uma águia na natureza, não é ver uma águia em uma imagem.
Isso se expressa, no nível da consciência, do cérebro e do fígado, por um mecanismo totalmente diferente
que vem reforçar, de alguma forma (e ilustrando o que eu acabei de dizer), a possibilidade de ver no nível

astral, de ver o que é denominado no nível do 3º olho.
Dessa maneira, então, vocês viram aparecer técnicas permitindo trabalhar nos sonhos, na visualização, nas

lembranças, até mesmo.
Tudo isso apenas teve um objetivo, e apenas um: afastá-los definitivamente da Visão do Coração e movê-

los, por esse símbolo do olho, a mais Ilusões, a mais virtual.
E para aqueles que seguiram o que lhes disseram os Anciãos, vocês entram, e vocês entraram desde vários

anos, em algo que é, como eu nomearia, o ‘virtual do virtual’.
Vocês estão (como dizem nossos amigos e nossos irmãos orientais) em um mundo efêmero,

denominado Maya (Ilusão), e, nesta Ilusão, são criadas realidades virtuais, ou seja, um outro estágio,
afastando-os ainda mais da verdadeira Vida e da verdadeira Visão.



***

Então, é claro, a modificação das frequências no ser humano, que é produzida desde pouco menos de 30
anos, permitiu desenvolver, de maneira mais recente, esta Visão Etérea: ou seja, ver com os olhos, além do

que veem os olhos.
Mas não algo de virtual, pelo contrário, alguma coisa que subtende a Ilusão e que se situa aí, por outro lado,

não mais na Ilusão (ou no virtual da Ilusão), mas na realidade da Verdade.
As forças etéreas que estão em operação são, muito exatamente, as forças que permitem a ‘densificação da

matéria’, e então vocês têm acesso, alguns de vocês, a esta Visão.

***

Em seguida, há a possibilidade, quando o acesso ao Espírito, à Unidade, se manifesta pelo que vocês
conhecem como Vibrações, de entrar na Visão do Coração.

É aquela que eu expressava em minha vida.
A Visão do Coração dá-lhes o Conhecimento.

Não um conhecimento visual ou imaginado, mas o Conhecimento real, isto é, a verdadeira Profundez, tanto da
alma, e principalmente do Espírito (e não do astral, ou do ilusório, ou de um mundo emocional).

A Visão do Coração dá-lhes acesso à Visão que não está mais limitada a um espaço, a uma direção ou a um
objeto, mas que vai penetrar no que eu denominaria a própria essência do mecanismo, que aparece como real

neste mundo, que é a Ilusão.
É Ver além das aparências, é Ver, não mais somente em uma direção, mas em todas as direções.

E é, sobretudo, a possibilidade de Ver através, de não mais ser parado pela densidade, de um corpo ou de um
objeto, mas de passar a ver a Essência do objeto.

***

Isso não tem qualquer relação com a visão astral, mas é bem a Visão real, o Conhecimento Direto, da Visão
do Coração.

A Visão do Coração não tem emoção.
A Visão do Coração vai mostrar-lhes a Transparência, e ela vai mostrar-lhes o conteúdo exato da Luz.

A Visão do Coração não separa, ele contribui para manifestar e estabelecer a Unidade da Consciência.
A Visão do Coração caracteriza-se por sua não localização.

Ela é totalmente panorâmica, bem mais do que a visão de uma águia.
Ela permite, de algum modo, abraçar (desde o que eu denominaria as emanações ou o princípio) até as forças
Etéreas e, sobretudo, o conteúdo de Luz existindo através de um objeto, de uma pessoa, ou do que quer que

seja.
E, aliás, na Visão do Coração, vocês compreendem, porque vocês a vivem, que não há nada, estritamente

nada, para Ver no exterior.
Porque é naquele momento que vocês percebem, realmente, que o que era visto no exterior era apenas uma
projeção: mesmo a águia que voa no céu está totalmente presente na Consciência Una, na Visão do Coração.

Não é mais possível, na Visão do Coração, considerar o que quer que seja como exterior a si.
É o que dá este caráter do que é imediato, esta capacidade para não mais separar, para ser Transparente, si

mesmo, para ver a Transparência,
E para experimentar o Conhecimento, aquele que é a Visão do Coração, e não a projeção, através do filtro do

mental ou de alguma coisa exteriorizada.

***

Deste modo, a Visão do Coração vai propiciar-lhes Ver a Luz (a verdadeira Luz, não aquela do Sol alterado
pela atmosfera).

Ela vai propiciar-lhes Ver o Mundo, como eu disse, as Causas.
E além desse Mundo, ela vai dar a Visão penetrante e justa, e não mais exterior, já que o exterior está em

vocês e então, naquele momento, há, através da Transparência, uma capacidade total para tornar seu o que é
visto, para conhecer, de alguma maneira, os prós e os contras.

A Luz, nesses casos (do que é percebido como objeto, como pessoa ou como o que quer que seja), não é
mais uma emanação exterior, aparecendo como o que vocês poderiam chamar de aura (que é astral), mas sim

no próprio Interior do objeto, da pessoa, ou do que é observado.



E vocês são a Luz no Interior desta Luz.
Não há mais distância nisso que é visto.

Vocês não colocam mais barreira porque não há mais barreira.
E a visão que era (tanto no nível da visão dos olhos, como da visão astral, ou ligada ao 3º olho, ou do sono)
uma visão de separação, torna-se uma Visão de integração e uma Visão que lhes dá o Conhecimento.
Este Conhecimento não é um mecanismo intelectual, nem um conhecimento esotérico, é unicamente um

conhecimento direto, pela fusão da Essência, em si, com tudo o que é talvez olhado e observado, neste mundo
como nos outros Mundos.

A visão dos olhos, a visão astral, é uma projeção.
Enquanto que a Visão do Coração é uma introjeção, ou seja, algo que acontece no Interior de vocês, onde não

existe mais qualquer distância.
Não há então necessidade de olhar aqui ou ali, já que tudo está no Interior e se vê no Interior.

***

Nesses processos, a Visão Etérea, é, no momento, a Visão que se desenvolve a mais facilmente.
Atualmente, a Visão do Coração começa a aparecer.

Esta Visão do Coração não é uma aparição.
Eu vou tomar um exemplo que vocês irão compreender, em todo caso, os ocidentais: uma aparição (como é

dito, por exemplo, da Virgem Maria) que seria percebida no exterior, seria apenas uma Ilusão.
A Visão do Coração, de MARIA, no Interior de si, e onde a Luz está no Interior e não mais emitida no exterior, é

a Verdade.
É-lhes então mais fácil, através disso, talvez compreender e viver que tudo o que pode ser percebido no

exterior, e, sobretudo, se a Luz for emitida ao redor (como isso foi representado pelos artistas), é apenas uma
Ilusão.

Que não tem mais realidade do que o que lhes mostram os seus olhos, dependentes deste mundo.
A Visão do Coração vai dar-lhes totalmente outra coisa, porque naquele momento há realmente aparição no

Interior e não mais no exterior.
E então um Conhecimento direto, correspondendo, em todos os povos, ao que foi dito: que tudo está no

Interior do ser, e não no exterior.

***

Essa Reversão da Visão, ou seja, da visão dos olhos e da visão astral, para a Visão do Coração, é um
processo essencial durante a passagem na Consciência da Unidade e no Corpo de Ressurreição (ou no
Grande Espírito, ou no Corpo de Estado de Ser, segundo a denominação que vocês queiram lhe dar).

Este mecanismo ocorre, real e concretamente, no Interior de si e não no exterior.
Vocês veem então porque, no que os nossos amigos orientais denominam Idade Sombria, que começou a
existir desde que apareceu o que foi chamado, eu creio, no ocidente, de século das luzes: paradoxalmente,

quando o século das luzes apareceu, então se revelou o que vocês chamam de Idade Sombria.
Houve necessidade de manifestar, no exterior, o que já estava presente no homem, fazendo-o ficar subjugado

pela sua própria criação exterior, mais do que pela sua Criação Interior.
Houve, aí, uma reversão e um conhecimento que se tornou exterior, e não mais interior, passando pelo filtro

dos olhos, pelo filtro do intelecto, da razão, e afastando, cada vez mais, o ser humano da sua possibilidade de
Conhecimento, real, Interior.

***

Vocês veem então, através do olho e da visão, e as diferentes visões, atuam na totalidade dos processos de
alteração e de falsificação.

É por isso que é tempo, agora, de retornar ao olhar Interior: aquele do Coração, da Visão Interior.
E talvez já aceitar, qualquer que seja o estado de consciência que vocês têm manifestado, no momento,
conceber que absolutamente tudo, concreta e realmente, pode apenas encontrar-se no Interior de vocês.

Dito em outros termos, o Grande Espírito é vocês mesmo.
Dito em outras palavras, tudo está no Interior, e unicamente no Interior.

Isso não é uma invenção da imaginação ou um mecanismo mental, ou intelectual, mas sim a Realidade total
que irá permitir-lhes passar da projeção à introjeção.

É por isso que a oração, ligar-se ao Grande Espírito, se faz na maioria das vezes de olhos fechados.
Portanto, mesmo se nós soubermos (e nós o experimentamos, nós também, no meu povo) que há uma



possibilidade de absorver-se Interiormente na contemplação de alguma coisa, é, no entanto, muito mais fácil
interromper a visão dos olhos, e também a visão astral.

***

A visão astral vai dar-lhes uma visão onde a luz está no exterior do objeto (ou do sujeito), nada tendo a ver com
a Visão do Coração, onde a luz está no Interior do objeto ou do sujeito.

É exatamente o inverso, ou se vocês preferirem, um negativo, em termos de imagem.
E depois, sobretudo, a visão exterior, a visão astral ou do 3º olho, necessitará sempre de uma interpretação

(através de símbolos, através do filtro do mental), enquanto que a Visão do Coração acontece
independentemente de qualquer interpretação, porque ela é significante por si só, porque ela age diretamente

pelo Conhecimento e, pelo próprio mecanismo que está em jogo, na compreensão direta do que é Visto.
Em um caso, na visão dos olhos e na visão astral, há atração do pensamento ao exterior, e incapacidade para

viver o conhecimento, mesmo se isso puder seduzir um número importante de seres humanos, mesmo no nível
espiritual.

A Verdade jamais será essas projeções.
A única Verdade está no Interior do Coração, no Templo Interior, porque o conjunto dos Universos e o conjunto

de todas as Criações encontram-se no Interior.
Novamente, isso não é uma invenção da imaginação ou um mecanismo abstrato, mas, sim, a estrita Verdade

do que é, realmente, a Vida.

***

Portanto, a Visão do Coração apenas pode aparecer se o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO já estiver, em parte,
redirecionado, se a Cruz que foi chamada de Redenção for executada, ativada, de algum modo.

Naquele momento (eu não retornarei sobre isso), partes do corpo põem-se a Vibrar, permitindo o início da
Visão Etérea e, em seguida, para alguns, a Visão do Coração, onde tudo está no Interior.

Quando nós dizemos (os Arcanjos, nós, Estrelas, e os Anciãos) que nós estamos no Interior de vocês, isso
não é uma invenção da imaginação ou uma satisfação do que quer que seja: é a estrita Verdade.

Simplesmente, resta emergir esta Consciência, e a única maneira de fazê-la emergir é entrar vocês mesmos no
Interior, para verificar.

Mas entrar no Interior não pode fazer-se enquanto existir uma visão e uma atração voltadas para o que quer que
seja do exterior.

Isso poderia ser denominado um apego, qualquer que seja.
Um apego (seja ao que nós chamamos de filhos, seja ao que for do exterior) levando-nos, inevitavelmente, à

projeção e, portanto, à ausência de interiorização ou de introjeção.
E isso nos afasta, efetivamente, da Consciência do Si, do próprio Si.

Enquanto esta Reversão final não for efetuada, é muito difícil viver, por si mesmo, a Verdade.
Podemos apenas aderir às palavras, mas as palavras não são tampouco a Verdade enquanto isso não for

vivenciado, com pleno Conhecimento, no Interior do Coração.
Porque, naquele momento, e apenas naquele momento, vocês podem superar a mera crença das palavras,

que diz que tudo está no Interior e que este mundo é Ilusão, mas vivê-lo realmente.

***

O desdobramento da Luz, realizado pelo Anjo METATRON, pelo Grande Espírito e pelo conjunto daqueles que
participam da Luz, é uma oportunidade importante para desviarem-se do que é exterior, e para Ver, realmente,

a Verdade.
Naturalmente, o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO está profundamente ligado à sedução e ao apego.

Como havia dito um dos Anciãos: enquanto vocês estiverem apegados seja ao que for, vocês não podem ser
Livres.

Ainda uma vez, e eu o digo por mim também, isso não quer dizer desvencilhar-se de tudo o que é exterior, mas
vê-lo tal como é: isso é apenas uma projeção.

E esta projeção passando, então, do que é Interior para o exterior, é alterada, afastando-os e pondo uma
distância, por exemplo, entre vocês e a águia (ou entre vocês e o objeto, ou a pessoa, ainda, que vocês

amam).
Daí resulta toda esta atração para a necessidade de possuir, ainda mais, o que se está apegado, mesmo

muitas vezes reivindicando a liberdade para o outro.
Os jogos da visão arrastam para sempre mais densidade, para sempre mais afastamento, para sempre

mais sofrimento.



Porque, enquanto existir um objeto exterior, ele estará sempre mais distante de vocês, mesmo se vocês o
tocarem, mesmo se vocês dormirem com ele todas as noites.

Mesmo se vocês mimaram, com o olhar e com a sua atenção de mãe, um filho, ele jamais será vocês enquanto
ele for projetado no exterior.

A mudança de olhar, ou seja, passar do olhar dos olhos e do olhar emocional ou astral, para o Olhar do
Coração, irá fazê-los viver, naquele momento, a ausência de distância.

Fazendo-os conscientizar que absolutamente a totalidade do que é visto no exterior, existe no Interior, e que é
unicamente no que está no Interior que não pode ali ter distância, e que o Conhecimento é real.

***

Esse processo necessita, efetivamente, de estar lúcido sobre o que vocês olham no exterior, o que
denominamos, ainda, ‘ponto de vista’.

E por sinal, na linguagem humana, quando dizemos: “eu vejo”, é exatamente o inverso que acontece: nada se
vê.

Porque nada pode ser visto no exterior, e ainda menos no mental, e ainda menos no emocional.
É preciso então, aí também, fazer uma Revolução do Olhar, ir sem medo para o Olhar que os Libera, para o

Olhar da Consciência que é o Olhar Interior.
Porque, como não há distância no olhar Interior, e quando vocês vivem naquele momento que tudo,

absolutamente tudo o que é visto no exterior é apenas uma pálida cópia e uma pálida imagem do que está no
Interior, então, naquele momento, vocês vivem o Conhecimento.

Uma vez já estando no Interior de vocês, nada há a proteger, nada há a se apegar.
Há apenas que viver o Conhecimento da Visão do Coração.
Dessa maneira, vocês irão conhecer o conjunto da Criação.

Não poderá mais existir atração exterior, não poderá mais existir desejo de projeção exterior, já que o Coração
e a Visão do Coração são a Plenitude total, já que tudo ali está incluído e nada está separado.

***

Eis ao que, nesta época em que vocês estão encarnados, os chama, agora.
Esse desdobramento da Luz Vibral (que muitos de vocês percebem, em si ou pela Visão Etérea) é, na

realidade, um desdobramento Interior.
O que se revela exteriormente é, de fato, o desdobramento no Interior de vocês mesmo e, portanto, um

processo que põe fim a toda distância, a toda separação, mas também a todo apego exterior.
Isso é apenas ao aceitar ir para esta Profundez (diferente da profundez da atração), isto é, aceitando que a

alma não seja mais voltada para os mecanismos de atração deste mundo (e quando eu digo deste mundo, eu
não falo da vida deste mundo, mas sim deste mundo), e ao considerar a vida não mais sob o mecanismo de

projeção exterior, mas, sim, como um mecanismo de introjeção Interior, onde não há necessidade de
manifestar a menor emoção, o menor apego (uma vez que tudo já está em vocês, e Livre) ou o menor

sofrimento.
Sob o ângulo que eu lhes falo, o sofrimento é apenas o resultado de uma visão exterior e de uma imagem.

A Leveza, a Alegria, está diretamente em associação e em ressonância com a Visão Interior.
A Luz Vibral, que se revela e que os chama, é verdadeiramente a oportunidade final de conscientizar as poucas

palavras que eu empreguei, e de fazer a experiência, por si mesmo (bem além das palavras, porque as
palavras de nada servem se elas não forem acompanhadas da experiência), desta Visão Etérea.

E, sobretudo, desta Visão do Coração que não conhece absolutamente os limites e os tormentos da visão
exterior, quaisquer que sejam os aspectos sedutores que, sempre, os afastam de vocês mesmos.

***

Lembrem-se também de que hoje, para vocês, se vocês o aceitarem, isso irá se tornar cada vez mais fácil.
Desde que vocês cessem toda projeção exterior, desde que aceitem olhar no Interior e se tornar, assim,

totalmente Transparente, a fim de ali ver todas as Transparências possíveis e toda a Criação, não mais como
uma densidade exterior projetada, mas sim como a Realidade final da Consciência.

Aquele que percorreu os povos, chamados, hoje, de ocidentais, há 2.000 anos, disse-lhes isso sob diferentes
formas.

Ele lhes contou isso durante a Tentação de CRISTO no deserto, e em muitas outras ocasiões.

***



Lembrem-se também de que a visão dos olhos (e a visão astral) sendo, por essência, emocional, vai arrastá-
los sempre para uma busca de emoções, e jamais para a estabilidade.

Ela vai levá-los a julgar.
Ela vai levá-los a julgamentos de valor.

Ela vai levá-los a distanciar-se e a separar, pelo princípio do eu amo / eu não amo, coisa que não pode
absolutamente existir na Visão do Coração.

A visão exterior será então sempre uma sucessão de desejos (satisfeitos ou não), de frustrações e de
prazeres, mas jamais será a Alegria porque, por definição, vocês não podem olhar, permanentemente, a

mesma coisa no exterior quando no Olhar do Coração e na Visão do Coração, tudo já está em vocês.
E isso, é claro, muda totalmente a consciência, o humor e o conjunto das manifestações da consciência, já que

naquele momento não há mais projeção, e então não há mais apego, e então não há mais sofrimento ou
alternância de prazer e de frustração.

Há, naquele momento, o que foi chamado de Alegria da Unidade (e de outros termos, por nossos amigos
orientais).

***

Ao revelar o que eu desenvolvi, eu espero ter suscitado, em vocês, esta capacidade para viver a Reversão.
Apreendam-se bem, aí também, de que não é porque se está desapegado, que se rompeu os apegos, que se

se torna separado.
Bem ao contrário já que, rompendo os apegos, não pode mais ali ter separação, e que tudo está inscrito no

Interior de si.
Então, é claro, os jogos do ser humano, nas relações que envolvem apego, em tudo o que é chamado de laços

que são estabelecidos (da carne, do sangue, afetivos também, mesmo se eles não forem de sangue), vão
afastá-los desta Visão do Coração.

 Mas lembrem-se de que não é se afastando, vocês mesmos, de tudo o que lhes parece projetado no exterior
e de seus apegos, que vocês irão transcendê-los e superá-los.

É apenas quando vocês aceitam Ver, com o Coração, no Interior de vocês mesmos, que naquele momento os
apegos tornam-se Liberação, não antes.

Evidentemente, as pessoas próximas de vocês que não estão na mesma dinâmica vão tudo fazer, tudo o que
estiver ao alcance delas, para fazê-los persistir nesta visão que eles conhecem, mais do que na Visão que eles

não conhecem, e que, para eles, é uma ilusão.
É o paradoxo total.

Eles estão, eles, na Ilusão e na projeção, eles estão, eles, na imagem da imagem, e acreditam que o que
vocês vivem, no Coração, na Visão do Coração, não existe.

E é claro, para eles, isso não existe.
Se vocês chegarem a superar esta atração das pessoas próximas de vocês, desejando mantê-los no

sofrimento e na sucessão de prazeres e de desprazeres, naquele momento, vocês irão viver a Alegria qualquer
que seja este exterior, porque, naquele momento, vocês estarão reconectados e Livres, mas acima de tudo no

apego do sofrimento.

***

A Visão Etérea é um primeiro passo, mostrando e demonstrando que as frequências às quais a Consciência é
sensível, e que o olho é sensível, não são mais as mesmas.

Todos os seres Despertos não têm a mesma capacidade para a Visão Etérea, no momento, mas vocês têm,
todos vocês, a capacidade para a Visão do Coração.

E esta Visão do Coração apenas pode acontecer se houver silêncio das imagens, silêncio dos olhares, se
vocês aceitarem, realmente, se Ver (e não fazer de conta, em uma projeção de uma imagem exterior).

***

Lembrem-se de que, se vocês entrarem na Visão do Coração, obviamente (isso lhes foi dito), a Alegria vai,
naquele momento, aparecer e iluminar.

Vocês não poderão mais, cada vez menos muitas vezes, manifestar emoções que possam alterar o seu
estado, já que vocês estão no Interior de vocês.

Vocês não estão mais em uma projeção, qualquer que seja, vocês não estão mais em um desejo ou em uma
imaginação, qualquer que seja, mas vocês estão na Verdade.

O humor, o sentimento e a impressão de si mesmo não podem enganá-los.



Porque, em um caso, enquanto a consciência está voltada para o exterior, os tormentos da vida (todos, sem
exceção) são flutuações.

Ao passo que quando vocês estão voltados, real e concretamente, na Visão do Coração, vocês estão no
Conhecimento e vocês estão na Plenitude e na totalidade.

Como poderia existir, nisso, o menor medo, o menor apego, o menor sofrimento?
Não é possível confundir, já que os dois estados são totalmente opostos.

As consequências na vida, ela mesma, são totalmente opostas.

***

Lembrem-se de que o desdobramento da Luz, doravante, tem por finalidade favorecer este desdobramento no
Interior de vocês mesmo, o reencontro com o Grande Espírito, com a Luz Branca.
Mas cabe a vocês decidir, com todo conhecimento de causa, o que vocês querem.

Não em um desejo ou em uma vontade, mas, sim, no estabelecimento real da sua Consciência.
Porque, o que vocês dizem e desejam, é estabelecido fora, ou é estabelecido dentro.

***

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha para especificar sobre estes mecanismos da visão do olho,
da visão astral, da Visão Etérea e, sobretudo, da Visão do Coração.

Na palavra visão, não vejam projeção.
Na palavra visão, vejam a Verdade.

Isso se tornou tão comum neste mundo que falamos de ponto de vista, mas também, no nível espiritual,
falamos de visão.

O que é uma visão?
É sempre uma projeção para o exterior.

A única Visão verdadeira é a Visão da Transparência do Coração na qual tudo está Presente, contrariamente a
uma visão.

Lembrem-se também de que a Luz, na Verdade, está no Interior.
Enquanto que na Ilusão, a imagem é projetada e que a luz está no exterior do objeto, do sujeito ou do que é

olhado.

***

Eu vou então parar por aqui, nas minhas palavras, e lhes propor viver um momento de Bênção e de Comunhão,
todos juntos.

No nosso Coração, com os olhos fechados, sem qualquer imagem, sem qualquer necessidade de imagem,
sem qualquer desejo de imagem, centrados no Coração e na Transparência.

Eu lhes digo até logo, desta maneira.
Que o Grande Espírito acompanhe vocês.

*

... Efusão Vibratória ...

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

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
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~ Vibração da Estrela VISÃO ~

Meu nome é NO EYES.
Irmãos e Irmãs humanos, que a Luz os preencha de suas Graças.

Eu venho a vocês para expressar uma série de elementos relacionados à Vibração da Estrela VISÃO (ndr:
detalhes na coluna “protocolos a praticar / As 12 Estrelas”) (*).

Eu vou falar sobre alguns elementos que vários de vocês, certamente, experimentaram (ou vão experimentar)
nos tempos que vocês vivem.

Eu já tive a oportunidade de expressar o que era a Visão do Coração e a Visão Etérea.
Eu venho para completar, de algum modo, esta noção de Visão, mas, referente, mais especificamente, ao que,

enquanto seres humanos, nós chamamos de mundos espirituais.

***

As Dimensões, mesmo acessíveis, aqui, sobre este mundo, são-lhes, para a maioria, invisíveis.
O próprio olho não pode ver algumas frequências.

Os animais, os insetos não veem a mesma coisa que o olho humano.
Em todas as épocas, existiram Irmãos e Irmãs que tiveram acesso à Visão de coisas, invisíveis, para a maioria.

Nesses tempos particulares, vocês sabem, certo número de planos aproximou-se.
O espaço de compartimentagem e de confinamento diminuiu.

Há, também, em cada ser humano, mecanismos diferentes recorrendo ao Espírito (ou, em todo caso, ao que é
chamado de espiritual), permitindo ver.

A Revelação da Luz, presente e realizada, tem, por objetivo, vocês sabem, permitir o Retorno do Grande
Espírito, ou seja, pôr fim ao confinamento, ao isolamento.

Muitas transformações estão em andamento, no homem como sobre a Terra.
Vocês as vivem, mais ou menos.

Vocês estão conscientes, mais ou menos.
O objetivo da minha expressão não é falar sobre isso (isso foi feito, em várias ocasiões, por outros

intervenientes).
Eu vou me deter, mais, para dar-lhes elementos que correspondem ao que pode ocorrer, em sua vida, em sua

Consciência e nas percepções denominadas visuais (mesmo físicas como ligadas ao invisível), porque,
atualmente, muitos Irmãos e Irmãs vivem contatos particulares com coisas invisíveis.
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E, quanto mais o tempo transcorrer, mais esta possibilidade de contatos vai aparecer (para um número sempre
crescente de Irmãos e de Irmãs), por um lado porque o Canal Mariano, que está constituído, permite,

realmente, contato com uma das Estrelas (senti-las e, eventualmente, vê-las) e depois, por outro lado, a matriz
denominada ‘astral’ (de confinamento, como vocês sabem), ao nível coletivo, está em plena desagregação.

***

Em todas as épocas, em todas as tradições, em todos os povos, houve seres que tiveram a oportunidade de
ver o que era invisível ao olho humano.

Naturalmente, este aspecto sobrenatural de ver o invisível evitou, desde o início, uma questão que, hoje, vai
tornar-se fundamental e principal.

É isso: o que é visto, ao nível do invisível, corresponde a qual Vibração?
A qual estado?

A qual Consciência?
Muitos seres humanos começam a perceber e a ver coisas incomuns, que isso seja através do que lhes é

conhecido (ou seja, da Visão Etérea), do que está, também, ligado à modificação da percepção do próprio olho
(a Visão dita Interior, a Visão do Coração ou, ainda, a Visão de algumas aparições).

Muitas vezes, os seres humanos (qualquer que seja sua origem, seu povo), continuamente, consideraram o fato
de perceber e de ver o que é invisível como uma característica particular.

Estes seres foram chamados de médiuns, visionários, xamãs (hoje, a palavra canal) sem, no entanto, dar
informações quanto à origem do que é visto e quanto à implicação do que é visto.

Existem, entretanto, coisas essenciais a apreender, hoje, bem além do intelecto, através do que lhes foi dado a
ver (a perceber).

E os mecanismos que estão operando, para ver e perceber o invisível, são extremamente importantes para
permitir-lhes compreender isso ao que vocês são confrontados nesse mecanismo de visão ou de percepção.

***

Até agora, ninguém (ou poucas pessoas) colocou a questão de saber se o que era visto podia ser outra coisa
que isso que era visto.

Obviamente, tudo isso resulta da visão ordinária porque, quando vocês veem uma mesa, vocês sabem que é
uma mesa.

Quando vocês veem o ser amado, vocês sabem que é o ser amado.
Não há possibilidade de se enganar porque a forma do que é visto, do que é tocado, está em relação com

alguma coisa que é comum a todo ser humano.
Isto é profundamente do que encontramos nesses mecanismos de visão e de percepção do invisível.

Porque, por um lado, as separações, entre os planos, tornam-se cada vez mais tênues, dando acesso ao que
era impensável desde algumas dezenas de anos do tempo terrestre.

Em geral, o Irmão ou a Irmã que tem visões ou percepções, tem apenas muito poucos meios, até agora, de
saber de onde vem, realmente, o que é visto ou o que é percebido.

Evidentemente, o aspecto Vibratório é importante e, isso, vocês sabem (vocês que estão aqui ou que irão ler
minhas palavras) porque, frequentemente, vocês se referem ao estado de Vibração que vocês percebem para
identificar a fonte do que é percebido e visto, dando-lhes, então, um elemento de apreciação quanto à origem

dimensional do que é visto.
Todos nós sabemos que existem outras formas de ver: por exemplo, durante o sono, através dos sonhos onde
isso não é, muitas vezes, nem os olhos, é claro (que estão fechados), nem o Coração que Vibra, nem a Visão

Etérea, mas, imagens que se projetam (podemos dizer) sobre a tela da Consciência, traduzindo, tanto as
preocupações diárias, como anúncios específicos ou premonições.

Alguns sonhos, vocês sabem, dão um sentimento de vivência extremamente forte.
Isso pode ser o mesmo para o que é percebido (ou visto) nas visões, nas aparições, dando um sentimento de

algo muito verdadeiro, autêntico, porque realmente vivenciado.
Mas, aí, tampouco, isso não lhes diz de onde vem o que é visto ou percebido.

Naturalmente, aqueles que têm a Vibração aberta (do Coração), pelo Fogo do Coração, identificam, sem
qualquer problema, a origem do que é visto ou percebido pelo próprio efeito, percebido no próprio chakra do

Coração da pessoa que vê.
Deste modo, uma visão, que viria de um plano não elevado (e, no entanto, invisível), coloca-os em uma

situação onde o Coração tende a se fechar de novo.

***



Há, sobretudo no Ocidente e no Oriente (eu não falo, nesse nível, dos povos primitivos que escaparam, de
alguma forma, a isso), mecanismos que foram descritos e aplicados desde muito tempo, que estão ligados à
abertura do que foi chamado de 3º Olho, dando a ver, na tela chamada do Espírito (mas que é a tela da Alma),

cenas, imagens, personagens, paisagens, realmente vistas com esse 3º Olho (por vezes, elementos bem
construídos como o próprio reviver de suas próprias vidas passadas).

Às vezes, paisagens podem desfilar.
Às vezes, cores parecem surgir, peculiares, com uma gradação específica de cores.

Muitos ensinamentos insistiram sobre esses mecanismos de Visão Interior como sendo uma prova da
transformação da Consciência para outra coisa, admitindo, de fato, que tudo o que era invisível, que se torna
visível, corresponde a uma transformação da Consciência, contribuindo para o Despertar ou contribuindo, em

todo caso, para transformar a própria Consciência.
E, obviamente, para um Irmão ou uma Irmã que jamais viu outra coisa senão seus próprios sonhos, encontrar-
se vendo imagens, cenas, percepções que desfilam (às vezes bem construídas e muito luminosas), permite

colocar-se alguma questão sobre a realidade do que é visto e, sobretudo, sobre a origem do que é visto.
A abertura do que é chamado de 3º Olho, muitas vezes foi denominado o Despertar em muitas tradições.

No Egito, vocês têm o Olho de Hórus.
Coincidentemente, hoje (na época em que vocês vivem, neste mundo), o famoso 3º Olho é ilustrado em vários

movimentos, ditos iniciáticos ou ocultos, nos quais um dos símbolos mais conhecidos é o famoso Olho dos
Illuminati (o Olho que se assenta no centro do triângulo).

Evidentemente, muitos poucos se colocaram a questão de saber porque um símbolo, dito iniciático, encontra-
se nesta ordem e nesses movimentos ditos espirituais.

O 3º Olho, do qual foi feito apologia (por exemplo, entre os Orientais), frequentemente foi considerado como a
iniciação principal do ser humano.

***

Nós sabemos, pertinentemente, que vários de vocês vivenciaram isso, mas vivem, hoje, outra coisa que se
substituiu, de alguma forma, a essas visões do 3º Olho, ou uma Visão Etérea (com os olhos abertos), ou uma

Visão Interior não dependendo mais do 3º Olho, mas, realmente, do Coração.
O aspecto Vibratório, neste nível, é essencial.

Não é o meu propósito julgar o que quer que seja que viva qualquer Consciência sobre a Terra, mas sim,
chamá-los, simplesmente, a tomar consciência do que lhes é dado a ver e a perceber, enquanto a Vibração do

Fogo do Coração não está presente, em vocês.
E, naturalmente, devido à Presença da Luz, devido ao que é chamado de Coroa Radiante da cabeça, a ativação

desta zona particular do corpo ocorre, eu diria, de maneira cada vez mais fácil
E muitos seres são subjugados pelo que lhes é dado a ver (e a perceber) por esse 3º Olho, seja a própria
história da Alma em meio às encarnações, com a possibilidade de reviver, realmente, a memória de vidas

passadas, com a possibilidade, bem real, de projetar a consciência através desse centro onde quer que seja.
A maior parte do que é chamado de fenômeno de iniciação (que lhes são propostos hoje), baseia-se,

exclusivamente, na abertura desse 3º Olho que dá acesso a algo sedutor, ou seja, ver (perceber) o que era
invisível anteriormente, dando acesso, também, ao que, desde muito tempo, Buda denominava: os Poderes da

Alma.
E muitos seres pararam nisso porque isso dá, efetivamente, um ‘poder’, como o poder de ver suas próprias

vidas, o poder de ver o que vocês chamam de auras, o poder de ver o futuro ou o passado de um ser.

***

Obviamente, desde três anos, a Abertura da Coroa Radiante da cabeça pôs fim ao reinado do 3º Olho para
revelar as outras funções espirituais, ligadas às Estrelas.

Vocês sabem, também, que a Luz foi modificada em seu Desdobramento sobre este mundo, através,
justamente, de um eixo alterado que se chama ATRAÇÃO / VISÃO.

Vários elementos foram-lhes comunicados, a fim de retornar ao eixo fisiológico normal da Luz que é o eixo AL /
OD.

Muitos ensinamentos que lhes foram dados, no Ocidente e no Oriente, insistiram sobre os poderes da Alma,
negligenciando o fato de que isso não era uma finalidade, mas, simplesmente, uma etapa intermediária, e

absolutamente não obrigatória, para aceder à Unidade.
Eu diria, até mesmo, que permanecer nesse 3º Olho e no que ele proporciona, vai afastá-los, de maneira

definitiva, da Unidade e do Coração.
A Visão do 3º Olho refere-se a tudo o que se relaciona com este mundo, que isso seja no passado, no futuro,
na lembrança das vidas, na capacidade para manifestar algo que foi chamado de intuição, para ver o invisível.
Muitos de nós insistimos sobre a diferença entre a Visão do Coração, a Vibração do Coração e a Vibração do
3º Olho porque o 3º Olho (isso lhes foi dito) é, também, um confinamento em outra Ilusão que participa e que

mantém a própria Ilusão de que a Verdade é acessível neste mundo.



Muitos de vocês que vivenciaram o Despertar do Coração (que é o verdadeiro Despertar), deram-se conta da
diferença, efetivamente, da Consciência e das Vibrações que existem entre a abertura do 3º Olho e a Abertura

do Coração, e de que uma e outra não participam da mesma evolução ou transformação da Consciência.
Para esses, o problema está resolvido, porque, tendo vivenciado o Coração (no Fogo do Coração, na Vibração

da Coroa Radiante do Coração), eles sabem, muito bem, distinguir entre uma visão que vem desse 3º Olho,
uma Visão que vem do Coração e, sobretudo, determinar qual é o efeito Vibratório disso que foi visto ou

percebido.

***

Nós lhes sugerimos que o 3º Olho era uma Ilusão (uma Ilusão confinante, Luciferiana), cujo único objetivo é
bloquear o acesso ao Fogo do Coração, aprisionando o Fogo, em algum lugar, em um fogo matricial que um

dos Anciãos havia chamado de Fogo elétrico (em oposição ao Fogo do Espírito). 
Fogo elétrico que mantém, de alguma forma, as resistências, o confinamento e, sobretudo, o ego (e,

principalmente, em seu componente que é chamado de ego espiritual).
Em oposição ao Coração (à Visão do Coração que está ligada à Abertura do Coração) e que, definitivamente,

nada tem a ver com a abertura do 3º Olho.

***

Evidentemente, todos aqueles que vivenciaram, desde vários anos, a abertura do 3º Olho, foram convencidos
(com razão e justificadamente) a viver o processo iniciático principal, visando transformar a Consciência.

Eu espero que vocês saibam, hoje, que não é nada disso porque a visão do 3º Olho é tão confinante quanto à
visão dos olhos, porque a visão do 3º Olho aprisiona-os em meio à visão da Alma voltada para a matéria.

E, aliás, jamais uma visão do 3º Olho poderá dar-lhes a Visão dos Mundos Unificados, além da matriz.
Somente a Visão Etérea (que não é a visão astral) ou a Visão do Coração, que não é mais uma projeção da
Consciência ao exterior, mas sim, uma introjeção (como isso foi nomeado), no interior do Coração, dá-lhes a

ver o que não existe na Ilusão, mas na Verdade.
Existem características essenciais que permitem diferenciar, formalmente, o que é dado a ver e a perceber em
meio ao astral e o que é dado a perceber e a ver em meio ao Coração, ou seja, ao nível do que nós chamamos

de Vibral (ou seja, Supramental) ou, ainda, a Luz Vibral.

***

Na visão astral, ligada ao 3º Olho, tudo é surpreendente, em correspondência e em adequação com o que
vocês veem com seus olhos, mais luminoso, mais iluminado de alguma forma.

As cores podem aparecer brilhantes e não há sentimento de ver algo de diferente do que existe neste mundo,
mesmo se a Luz aparece como mais importante, sob a forma de irradiação exterior.

A Visão do Coração não lhes mostrará a mesma coisa porque esta não se imprime no olho da Alma, mas no
olho do Coração que não é mais um olho, mas uma Visão que não pode mais estar localizada em uma direção.

O que lhes é mostrado, no Coração, não tem nada a ver com o que lhes é mostrado no astral.
As repercussões, é claro, não são, de qualquer maneira, as mesmas na Consciência, na Vibração, na

percepção da Energia ou da Vibração.
Existe, ao nível da visão do 3º Olho, uma visão, às vezes, mais clara do astral, deste mundo como do invisível.

Mas, como vocês sabem, o astral não é o que está além do Supramental.
O astral é apenas um reflexo, de algum modo, da verdadeira Luz.

Todos vocês têm, na memória, a experiência (vocês, talvez, leram ou vivenciaram isso) de seres que
atravessaram um túnel e viram uma luz no fim.

Esta luz é descrita como uma luz de amor que não esquenta e que, no entanto, é agradável, que é branca ou
dourada, que é magnética, que atrai.

Esta luz dá o sentimento de um amor incrível que o ser humano não conhece, aqui, na carne.
Há, muitas vezes, seres que estão ali (que chamamos de anjos, de guias, de guardiões, de membros, até

mesmo, de sua família, que partiram), que os acolhem e que falam com vocês, dando-lhes um sentimento de
liberdade, de liberação, de algo que é transformador e que é, efetivamente, transformador.

***

A partir daí, e devido à transformação que é vivenciada por aqueles que viveram esta experiência, há uma
adesão inabalável, porque é um mecanismo real da consciência que acede a outra coisa que o normal.



E, partindo daí, o conjunto da humanidade acreditou que isso que era visto, naquele nível (percebido ou vivido
como experiência), era, de qualquer forma, o objetivo final a ser obtido e desenvolvido neste mundo,

culminando, é claro, na capacidade para sentir o que chamamos de Energias dos seres (do ambiente, das
situações).

E o ser humano se contentou com isso como se isso fosse uma finalidade que devia permitir-lhe viver a Luz,
nesse corpo ou em sua vida, sem jamais se colocar a questão da autenticidade, porque não se pode pôr em

dúvida a autenticidade do que é visto e vivenciado a partir do momento em que é realmente vivido.

***

Mas, a questão não é a autenticidade.
A questão é a finalidade.

Qual é a finalidade do que é dado a ver?
Qual é a finalidade do que é dado a viver, nesse corpo como fora desse corpo?

E nós, pouco a pouco (através de nossas intervenções e das Comunhões, dos Ajustamentos Vibratórios),
dissociamos, de algum modo, e atraímos sua atenção para esses mecanismos de percepções, porque esses
mecanismos de percepções (os mais transformadores que sejam) jamais irão permitir-lhes Vibrar, realmente, o

Coração.
E nós diferenciamos, aliás, a Energia, a vitalidade da Luz que é uma Vibração e que não é mais, somente, uma

Energia, mas uma frequência, uma Vibração muito mais intensa que a simples circulação da Energia.

***

Aqueles que têm a Visão Etérea (pela ativação dos Novos Corpos) dão-se bem conta de que isso que eles
veem não está ligado às auras, por exemplo (denominadas astrais), tal como foram escritas e descritas por

outros iniciados (que, no Ocidente, vocês chamaram de Crísticos) e que deixaram visões particulares do
agenciamento dos Mundos, não tendo mais nada a ver com essas visões coloridas, com este ideal de Luz,
mas, bem mais, com o que subtendia a existência do mundo que chamamos de forças Etéreas ou, ainda, o

Éter.
A visão astral não lhes dá acesso à Visão do Éter.

A visão astral é colorida por emoções, por cores muito vivas que preenchem os objetos e as coisas e que,
sobretudo, são irradiadas, a partir desses objetos para o exterior do objeto, dando, efetivamente, um elemento
específico ao nível da consciência que é uma forma de exaltação do que é visto, de exaltação do que é dado a

perceber e que não existe sobre este mundo.
A Visão Etérea dá acesso a outra coisa.

Ela permite ver as forças que estão mais próximas da matéria, não sob forma de irradiação, mas, sim, sob
forma de luz que permite à matéria e aos seres condensarem-se, no interior desta Luz.
A Visão do Coração, ela, quando ela aparece, dá-lhes perfeitamente outra coisa a ver.

Ela, aliás, faz desaparecer a visão chamada de astral em benefício de uma Visão diferente onde a Luz constitui
a totalidade da estrutura do que é visto.

Não há mais irradiação exterior.
Há uma irradiação Interior.

***

É fácil, também, de apreender que a visão do 3º Olho recorre a uma projeção da consciência ao exterior de si,
através de uma vontade, de um desejo de ver, de perceber (a trama do passado, a trama do futuro), de

perceber o outro através de suas emanações, mostrando-lhes a personalidade, através dos mecanismos, até
mesmo, chamados de clarividência (estados mediúnicos), mostrando-lhes o invisível.

E estes seres, que vivem isso, não podem desconfiar um minuto que existe outra coisa que resulta, justamente,
da parada de toda projeção em meio ao 3º Olho.

É o momento em que a projeção da consciência, em meio a este mundo, se interrompe, e onde o que é visto e
percebido não resulta mais, justamente, de um mecanismo de projeção no exterior do que quer que seja, mas,

sim, de um mecanismo de interiorização da Consciência no interior do Coração onde, aí, aparece uma Luz
totalmente diferente (que não é mais um reflexo, mas que é a própria Vibração da Luz), onde a Luz é

constituída (ou é constituinte) do conjunto do que é visto (sem qualquer irradiação no exterior), porque o que
constitui a Luz não tem necessidade de irradiar já que a Luz está presente por toda parte.

Existem, então, mecanismos, além da Vibração, que, através mesmo do que é visto, são profundamente
diferentes.

***



Uma outra diferença é que a Visão do Coração jamais irá mostrar-lhes suas vidas passadas, jamais irá mostrar-
lhes suas encarnações ou seus rostos de vidas passadas, como é comum com o 3º Olho.

Ela jamais irá lhes mostrar o astral (ou a personalidade de uma pessoa), mas irá fazê-los viver, diretamente, o
Coração e a Essência de cada coisa, onde a Luz não é irradiada no exterior, mas é, então, constituinte da

verdadeira realidade.
Naturalmente, o Desdobramento da Luz, as Núpcias Celestes, permitiu pôr fim ao confinamento da Ilusão

Luciferiana, revelando o que nós denominamos (com vocês): as Estrelas da cabeça (ndr: ver a coluna
“protocolos a praticar / As 12 Estrelas”) (*), evitando, justamente, que o ser humano se feche nele mesmo no
que é confinante (e, ainda, subjugante) para poder ver suas vidas passadas (os rostos de suas próprias vidas)

ou se imergir na luz astral do 3º Olho, propiciando estados de sideração da Consciência que podem ser,
indevidamente, assimilados à Consciência da Unidade.

Aquele que acede à Visão do Coração ou à Visão Etérea não pode mais ser enganado por essas imagens que
pertencem à matriz porque as vidas passadas, quaisquer que sejam, pertencem à matriz.

Como nós lhes dissemos, o tempo em meio à Unidade não existe, e a memória das vidas passadas é uma
memória que os confina nesta Ilusão.

E crer que ver isso é um fator de elevação é, certamente, a fraude que foi executada, de maneira a mais
importante, na história da humanidade, neste final do século XX.

***

Vocês mesmo têm, pela modificação que foi induzida por algumas forças, crianças que nasceram com esta
particularidade de ver, justamente, a trama astral e, como vocês sabem, essas crianças (que foram chamadas,
frequentemente, de crianças Índigo ou crianças Cristal) são consideradas como maravilhas da evolução já que

estão despertas e que veem o que o comum dos mortais não vê.
E ainda.

O que eles veem é apenas o reflexo da Verdade e, aliás, isso explica porque essas crianças estão tão mal
neste mundo, e porque elas ficam desestabilizadas com o que elas veem.

Então, é claro, toda a ilusão é crer que, quando o 3º Olho está aberto, vocês estão no Coração.
Mas é muito exatamente o inverso que acontece porque vocês escapam, justamente, à Visão verídica do

Coração, confinando, de novo, uma consciência a uma outra oitava do confinamento, a um outro estágio do
confinamento que é chamado de visão astral.

A visão astral não é a Visão do Éter.

***

Outros exemplos são conhecidos por vocês (porque são amplamente divulgados pela mídia, se o podemos
dizer): o que se denomina aparições.

Vocês têm, muitas vezes, testemunhos de crianças que tiveram visões (e que, aliás, manifestam, nesta
ocasião, uma transformação radical da sua Consciência) onde elas são subjugadas pela visão de um Ser de

Luz (que apareceu para elas, que elas podem descrever de maneira perfeita, como auréola de luz, no exterior),
e que invade nosso mundo de 3ª Dimensão e que se supõe fornecer informações sobre o futuro, sobre o

amor, fazendo, então, profecias e previsões.

***

Em nenhum momento essas crianças iriam pensar (e aqueles que as observam) em suspeitar que o que
apareceu (e foi visto) é uma ilusão a mais porque, é claro, há adesão ao que foi visto, adesão ao que apareceu,

tanto mais que há uma sideração da Consciência (um transporte da Consciência) fazendo crer que essas
crianças, pela sua inocência, vivem o acesso à Verdade.

Isso é apenas um reflexo da Verdade cuja finalidade (aí também, ainda uma vez) é apenas submeter o ser
humano a um princípio chamado de livre arbítrio, a um princípio de punição (ou castigo), tal como a maior parte

das aparições descreveu, falando sempre do erro do homem, falando sempre de um castigo a vir (de uma
punição a vir) se o homem não rezar, se o homem não se arrepender, se o homem não amar, negando a

reencarnação, negando, mesmo, o princípio de liberdade, convocando essas crianças (e aqueles que vão
aderir a isso) a rezar.

Então, é claro, dependendo das aparições e dependendo no lugar, essa oração será oriunda de um
ensinamento cuja finalidade é prometer um futuro melhor, prometer o amor e prometer o acesso ao mundo

espiritual.
Evidentemente, muitos seres humanos, muitas crianças, que vivenciaram isso, apenas podem aderir a isso



porque eles o vivenciaram, na verdade, realmente.
E ainda.

Quais desses seres sentem seu Coração?
Quais dessas crianças lhes descreveram o calor do Coração?

Nenhuma.
Todos eles descreveram fenômenos de correntes de ar, fenômenos da mente, fenômenos de percepção, ao

redor do corpo deles, ao redor da cabeça, mas absolutamente nada no Coração.
A finalidade, aqui, não é o Coração.

***

É tempo, agora, de aceitar isso e de fazer a experiência vocês mesmos.
Não para aceitá-lo porque isso foi dito de diferentes maneiras, mas para vivê-lo, vocês mesmos, a experiência

da diferença fundamental que pode existir entre o que é dado a ver ao nível do 3º Olho (visão astral), o que dá a
Visão Etérea, com os olhos abertos, e o que dá, sobretudo, a Visão do Coração que se acompanha da

Vibração do Coração.
Então, é claro, a imaginação humana tende a criar imagens e é, aliás, as funções que estão inscritas no cérebro
particular do ser humano, que os fizeram passar para o cérebro chamado da evolução (denominado o 3º Olho
ou a hipófise, a epífise) e todas suas estruturas que são, de fato, extremamente antigas e que nada têm a ver

com o Coração.
O Coração não está neste nível.
O Coração não está na cabeça.

O Coração está no Coração.
É tão evidente que muitos esqueceram e que muitos não chegam mesmo mais a conscientizar e a fazer a

diferença entre a visão astral, a Visão Etérea e a Visão do Coração.

***

A Visão Etérea, muitos de vocês, a têm.
É ver as Partículas Adamantinas.

É ver a chuva de Luz.
É perceber os Sons do Céu e da Terra, os Sons da Alma e do Espírito.

É, sobretudo, começar a perceber a Vibração e o Fogo do Coração que lhes dá acesso ao momento onde
vocês não projetam mais nada no exterior, ao momento onde não há mais qualquer desejo e onde vocês

acolhem a Luz (que se manifesta nesta Visão do Coração), onde as luzes não são mais brilhantes e radiantes,
onde tudo se torna branco.

Toda visão desaparece na Visão do Coração.

***

É um pré-requisito.
E o pré-requisito é, justamente, a cessação de toda visão astral que é substituída, em um dado momento, pelo

fato de viver a Luz branca e se tornar, si mesmo, esta Luz branca e esta Vibração da Luz, com um Fogo
particular, com uma Energia que não está mais no exterior (ou em volta), mas que é, realmente, vivenciada na

Vibração das células, dos Centros Energéticos e, sobretudo, na própria Consciência.
E, aí, não há mais necessidade da menor forma.

Não há mais necessidade de ver a menor luz irradiar porque vocês se tornaram, realmente, a Luz, pelo Fogo do
Coração e pela Vibração do Coração.

Então, naquele momento, podem reunir-se de novo (e aparecer) outras imagens e essas imagens não têm o
mesmo teor que aquelas que foram vistas anteriormente (como um sonho ou pelo 3º Olho) porque, justamente,

o 3º Olho é dissolvido na Coroa Radiante da cabeça e isso que se manifesta não é mais o eixo ATRAÇÃO /
VISÃO, mas, sim, o eixo AL / OD que está ligado a Alfa e a Ômega, ao Fogo do Coração, à Visão do Amor que

é esta Luz branca que preenche tudo.

***

Naquele momento, vocês têm a possibilidade, efetivamente, de ver os Seres de outras Dimensões (de
perceber esses Seres de outras Dimensões) que não têm mais manifestações através de um corrente de ar
que aparece, mas, sim, por um Fogo do Coração e por uma Vibração que não tem mais nada a ver com uma



Energia que estaria ao redor do corpo e que, sobretudo, vem suavizar, de algum modo, as emoções (e não
sustentar as emoções nem o mental) porque, no momento em que a Visão do Coração aparece, não há mais

questionamentos.
Naturalmente, não há mais dúvida.

Há a certeza Interior de viver a Verdade (porque isso é a Verdade) e, sobretudo, além da autenticidade, há a
finalidade que é vivenciada como justa, ou seja, reencontrar a Luz que é, eu os lembro, nossa Essência de nós

todos, quer queiramos ou não.

***

A Visão do Coração é chamada a se desenvolver, cada vez mais.
Ela passa, é claro, pela instalação da Visão Etérea.

Ela passa, é claro, pelo que lhes nomearam os Anciãos: a Alegria, o Samadhi, a Paz.
Em meio à Visão do Coração não há emoção.

Em meio à Visão do Coração há uma Alegria inefável que não é um êxtase exterior, que não é uma subjugação
da Consciência por um ser exterior que vem repreendê-los (que vem preveni-los de um acontecimento ou de
um castigo), mas, sim, simplesmente, uma Comunhão, uma Graça de Coração a Coração que se basta a ela

mesma e que não implica qualquer elemento (nem de punição, nem de dor, nem do futuro), mas que os instala,
muito pelo contrário, totalmente, no presente, totalmente, na Alegria deste contato, desta Comunhão.

A Visão do Coração não é congelada.
Por exemplo, se a Visão do Coração lhes mostra um Arcanjo, em sua forma de 5ª Dimensão, e bem, esta

forma não é fixa.
Vocês não podem congelar, de algum modo, o Arcanjo, em uma forma determinada (mesmo em uma

representação a mais antropomórfica) já que esta forma mudará sem parar, já que ela não é prisioneira,
justamente, de uma representação, contrariamente a uma forma astral que, ela, é congelada (que isso seja na

memória dos seus rostos passados, na memória das suas vidas passadas ou nos seres que povoam ainda um
pouco o astral, que é o seu, pessoal e que se manifestam a vocês, nessas ocasiões).

***

Lembrem-se de que não é questão de pôr em dúvida e de dizer é bom ou ruim, mas que, simplesmente, nós
não temos que fazer no mesmo nível de autenticidade e, sobretudo nós não temos que fazer na mesma

finalidade.
A visão astral os mantém na Ilusão e no confinamento do bem e do mal.

A Visão do Coração os faz descobrir os espaços ilimitados da Alegria e os espaços, sobretudo, onde vocês
são livres e onde, principalmente, vocês não são submetidos a este aparecimento que vai lhes ditar qualquer

atitude (ou lhes pedir qualquer oração para salvar quem quer que seja).
Ela os faz Comungar à sua própria Liberdade.

Ela torna-os Autônomos.
Ela torna-os Livres (como diria um dos Anciãos).

Ela lhes permite dar-se conta, por si mesmos, de que a experiência que vocês estão prestes a realizar não tem
mais nada a ver com os sonhos (não tem mais nada a ver com as visões do 3º Olho), mas os coloca em um
estado onde a Alegria e a Paz saturam vocês, na totalidade, porque vocês sabem, naquele momento, que

vocês atingiram a finalidade e que vocês não estão nos planos intermediários.
Sobretudo, o estado de humor e de emoção (o estado do mental) não é, de qualquer maneira, o mesmo.

Na Visão do Coração, não pode ali haver questões nem questionamentos.
Na Visão do Coração, há uma evidência que aparece em relação ao que é visto e percebido, ao passo que, no

que é visto ao nível do astral, há uma subjugação da Consciência.
Há uma sideração da Consciência que permanece ao nível da matriz.

***

O acesso ao Estado de Ser jamais poderá ocorrer por qualquer visão ligada ao 3º Olho.
O acesso ao Estado de Ser se faz pela Porta do Coração e pelo Coração, dando-lhes acesso à

Multidimensionalidade e dando-lhes acesso, sobretudo, ao fato de viver que vocês não são limitados a esse
corpo e que vocês têm uma variedade de outros corpos (situados bem além da matriz), que foi chamado de

Corpo de Estado de Ser (ou Corpo de Luz), mas que não é o corpo de luz tal como pode ser visto em meio ao
3º Olho porque vocês não estão congelados em uma forma no Coração.

A forma é mutável.
Ela se transforma permanentemente.



Ela é Luz e inteiramente Luz.
Ela não está congelada.

Ela é Vibrante.
O que é mostrado na Visão do Coração aparece-lhes, desde o início, como profundamente diferente da visão
astral e, sobretudo, a partir do momento em que a Visão do Coração aparece (apenas uma vez), vocês sabem
que vocês não estão mais em um mecanismo de projeção da Consciência no exterior do que quer que seja,

mas que vocês estão na interiorização, a mais justa e a mais verdadeira do que vocês são (do que nós somos,
todos, na totalidade).

***

Vocês compreendem (vocês se apreendem), também, que não pode existir a iniciação, exceto para o ego que
vai crer que aconteceu (através do ego espiritual daquele que tem os poderes da Alma), de ver o outro ao nível

astral, ao nível de sua personalidade, de se projetar em Consciência, para vir perturbar o outro ao invés de
Comungar.

A Visão do Coração lhes dá acesso à Comunhão, à Graça, como nós lhes dissemos.
Ela lhes dá acesso ao equilíbrio e, sobretudo, à Liberdade.

Não pode ali haver, em meio à Visão do Coração, qualquer ofensa a quem quer que seja (ou ao que quer que
seja) porque, na Visão do Coração, há a interiorização e a Reversão total da Consciência na Verdade.

***

Muitos Arcanjos e Anciãos lhes disseram (e eu posso dizer-lhes com eles) que nós estamos no interior de
vocês, na totalidade, e, como eles lhes disseram (eu o repito a vocês), isso não é uma invenção da imaginação,

mas é a estrita Verdade.
Quando a Visão do Coração for se instalar, vocês irão se aperceber, também, de que vocês podem ver o

mundo físico tal como ele é, ainda hoje, sem seus olhos.
É o que eu fiz, durante a minha vida, e é o que alguns de vocês começam a perceber: que vocês não têm

necessidade dos olhos e que vocês podem ver (sem os olhos e sem o 3º Olho) unicamente com o Coração.
E, isso, é uma Verdade que é para experimentar e que um número cada vez mais considerável de Irmãos e de

Irmãs vai viver.
A diferença essencial, também, é claro, é o próprio estado da Consciência que vive a Visão do Coração em

oposição àquele que vive a visão astral.
A visão astral vai fortalecer o ego e vai dar um sentimento de poder espiritual que resulta (de maneira indefinida

e infinita) no orgulho espiritual, na vontade de se apropriar de um papel (uma função) e que é (vocês hão de
convir) ao oposto da Humildade, da Simplicidade.

Aquele que vê com o Coração nada mais tem a compartilhar senão o Coração.
Aquele que vê com o Coração nada tem a reivindicar de qualquer poder já que ele encontrou seu Poder

Interior.
Em resumo, absolutamente tudo se opõe (e irá se opor cada vez mais) à iniciação do ego ao orgulho espiritual,

do que é chamado de verdadeira Iniciação que apenas pode ser aquela do Coração.
E, sobretudo, a Iniciação do Coração não pode ser buscada por qualquer ser (mesmo o Ser o mais evoluído,
mesmo A Fonte) já que somente o Coração decide, nele mesmo, abrir-se, contrariamente ao 3º Olho que é

extremamente fácil, hoje, de abrir para uma autoridade exterior.

***

Tudo se opõe, na totalidade, ao Despertar do Coração e ao despertar do 3º Olho.
Evidentemente, o desdobramento da coroa do confinamento, em meio ao 3º Olho, limitou, de algum modo,

esta possibilidade de Iniciação.
Mas, vocês não estão sem saber que vários Irmãos e várias Irmãs estão, eles mesmos, confinados neste

orgulho espiritual.
E, naturalmente, eles não têm a possibilidade de fazer a diferença entre o Fogo do Coração e a Visão do
Coração porque, justamente, o que os conduz a este confinamento no 3º Olho está ligado à ausência de

Humildade, à ausência de Simplicidade e à vontade do poder e da ascendência (de um modo ou de outro)
sobre uma situação ou sobre um ser humano.

Eis o que as forças, opostas à Luz, buscaram introduzir na humanidade, desde um século, para conduzir o
homem a um atalho, a um caminho de confinamento e não de Liberação.

A única Liberação possível (vocês o sabem agora porque vocês o vivem, para muitos de vocês) é o Coração e
nada mais.

E o Coração não é uma lei moral.



O Coração não é um afeto tal como podemos exprimi-lo através dos filhos ou dos pais ou de uma relação,
mesmo a mais perfeita que seja.

O Coração é um outro estado da Consciência, totalmente diferente do que é acessível neste mundo.
E aqueles que vivem o Coração não têm outro desejo senão estabelecer-se no Coração, cada vez mais,
através da Vibração e da Luz branca (que invade a totalidade de sua personalidade), onde mais nenhuma
referência pode existir deste mundo já que a única referência torna-se o Amor, a finalidade verdadeira da

Verdade e não qualquer ilusão espiritual de dominação do que quer que seja ou de explicação do que quer que
seja.

É um ou outro, e isso foi dito de diferentes maneiras.
E, cada vez mais, a Consciência vai ser levada a se posicionar em um nível ou em outro, e não mais fazer idas

e vindas entre tal nível e tal outro nível.

***

Compreendam bem que eu não minimizo o que quer que seja, mas, simplesmente, as experiências são
diferentes porque elas não têm a mesma finalidade.

Elas não têm a mesma vivência.
Elas não têm a mesma tradução na própria vida de cada um, de cada uma.

Em um caso, há Paz e Harmonia: é o Coração.
No outro caso, há exaltação, exuberância, percepção da Energia, percepção do outro, mas ao nível de sua

personalidade.
Há vontade de demonstrar e de mostrar que sabemos, enquanto que o Coração não tem necessidade de nada

mostrar e de nada demonstrar.
Há, apenas, necessidade se estar na Vibração e na Visão do Coração da Luz branca.

Então, é claro, a Liberdade é total.
Muitos seres humanos têm necessidade de ver e de compreender suas vidas passadas ou do que lhes é dado

a ver em meio à visão astral.
Mas, naquele momento, convém estar lúcido da ‘finalidade’, não da Verdade do que é vivenciado.

Porque, aquele que vive a visão astral, vive certa forma de verdade (em todo caso é sua verdade), enquanto
que aquele que vive a Visão do Coração está, também, na sua Verdade, mas está, sobretudo, em uma

Verdade cuja finalidade é a Liberdade, a Autonomia, o fim do confinamento e, sobretudo, o fim da Ilusão, o que
jamais será possível, contrariamente ao que querem dizer-lhes alguns ensinamentos, fazendo-os crer que o 3º

Olho é o suprassumo do que é realizável sobre este mundo.
Nada é mais falso.

Isso conecta, também, ao que dizia SRI AUROBINDO (quando ele foi o Bem Amado João): “haverá muitos
chamados e poucos eleitos”.

“Os chamados serão marcados na testa”, ou seja, eles terão acesso aos mistérios do universo (nesta
falsificação), mas não aos Mistérios do Universo, em meio aos Mundos Unificados, o que não é (propriamente

falando) a mesma coisa.
O que (propriamente falando) não é, de qualquer maneira, a mesma Vibração e isso não é, de qualquer

maneira, a mesma Consciência.

***

Buda dizia: “quando tu encontrares os poderes, salva te rápido”.
É preciso, sobretudo, não fazer uso dos poderes porque Buda o vivenciou e compreendeu.

Há apenas na Renúncia (como isso foi denominado, agora), bem mais do que no Abandono à Luz (Renúncia a
todo poder), que irá se expressar o poder pessoal da Unidade e o acesso ao Estado de Ser.

É preciso, então, renunciar a todas as ilusões do ego, a todas as ilusões espirituais de qualquer projeção da
Consciência em um futuro.

 É por isso que muitos Anciãos insistiram (assim como os Arcanjos) sobre o HIC e NUNC, ou seja, sobre o
instante presente, porque, absolutamente tudo está no instante presente e absolutamente nada da Luz está no

passado, mesmo se isso se apresente sob forma luminosa.
Absolutamente nada está no futuro.

Absolutamente tudo é acessível no Coração, no presente, e a ‘porta de saída’ é o Coração.
Ela jamais poderá ser o 3º Olho, mesmo se alguns pensam que o 3º Olho está acima do Coração.

Não há absolutamente nada acima do Coração.
Todo o resto é apenas fantasia e Ilusão, mesmo se elas são vivenciadas como verdadeiras.

Isso significa, simplesmente, que vocês aderiram à Ilusão e que vocês vivem a Ilusão como verdadeira.
Isso será, efetivamente, sua verdade.



Mas lembrem-se da diferença que é, ainda, a sua, conforme os momentos em que vocês estão na Vibração do
Coração e conforme os momentos em que vocês têm, ainda, veleidades (para alguns) de estabelecer a visão

astral.
As consequências, as implicações e os resultados não são absolutamente os mesmos.

É preciso, para isso, renunciar, também, aos poderes espirituais.
É-lhes preciso afastar o conjunto das visões astrais, conservar apenas a Visão Etérea, conservar apenas a

Visão, com os olhos fechados, e a Visão do Coração (a Luz branca).
Naquele momento, vocês poderão ver, realmente, as outras Dimensões, mas não a fantasia ou a Ilusão da

matriz astral.
As consequências e as implicações sobre a Consciência são enormes porque, no caso do Coração (vocês

sabem), há a Paz.
Há a Alegria.

Há a Serenidade.
Enquanto que na Ilusão do 3º Olho, há o questionamento.

Há a avidez.
Há desejos.

No Coração, não há desejos.
Isso que lhes é dado a ver participa, grandemente, do estabelecimento da sua Consciência.

Cabe a vocês determinar se o que vocês veem vem do Coração (ou da Visão Etérea), ou vem da visão astral, e
cabe a vocês adaptar a Vibração e a Energia para viver, precisamente, sua finalidade.

É, aliás, a questão que vocês devem se colocar hoje: qual é sua finalidade?
Então, é claro, outras Estrelas e outros Anciãos lhes disseram que a finalidade de cada ser humano (se o

colocamos assim) vai ser dizer: “a Luz e o Amor”.
Mas, é claro, a vibração do amor e da luz, em meio ao 3º Olho jamais será a Vibração do Amor e da Luz em

meio ao Coração.
Uma preenche.
A outra esvazia.
Uma é energia.

A outra é Vibração.
Uma é busca.

A outra é resposta.
Vocês querem estar na busca ou vocês querem estar na resposta?

***

Quando eu estava encarnada, eu via sem os olhos e eu via tudo, evidentemente (o físico como o etéreo, como
os outros Mundos).

Cabe a vocês definir o que vocês querem ver, ao que vocês dão crédito, sua Consciência e seu Coração.
Mais uma vez, isso não é nenhum julgamento, mas, simplesmente, um esclarecimento do que está para agir,

atualmente, e que está para ser aplicado (sobretudo desde um século, sobre a Terra) através de muito
numerosos ensinamentos.

No momento em que o desaparecimento do astral coletivo dá acesso (a um número sempre maior de seres
humanos) às percepções e visões, é muito importante colocar-se a questão do que vocês veem, do que vocês

percebem, não para saber se isso é bom ou ruim, não para saber se é a Sombra ou a Luz, mas, sim, para
saber o que vocês vivem.

É o Coração ou não é o Coração?
É o Fogo do Coração e o Fogo do Amor que consome vocês, ou é a Ilusão do Fogo do Amor?

Não há que se colocar mil vezes a questão porque, a partir do momento em que vocês penetram a Vibração do
Coração e a Visão Etérea ou do Coração, vocês vivem, instantaneamente, isso, como a Verdade final e o

objetivo final.
As testemunhas Vibrais são extremamente importantes, mas, também, a própria qualidade da sua consciência
fragmentada quanto a definir onde vocês estão, vocês mesmos, em relação à vontade de poder (à vontade de

subordinação de um Irmão ou de uma Irmã ou de uma situação).
Onde vocês estão em sua vontade de controlar tal ou tal pessoa, tal ou tal fato?

Onde vocês estão, então, ao contrário, na vontade de Abandono que não é mais uma vontade (como dizia
minha Irmã Hildegarda), mas uma tensão para o Abandono que os leva a viver a Luz e nada mais.

Qual é o seu objetivo?
É isso que vem perguntar-lhes a Luz.

Ela não vem perguntar-lhes outra coisa senão isso.
E isso não é mais uma escolha, mas o estabelecimento de uma evidência, em vocês, que emerge através,



justamente, do que vocês percebem, do que vocês veem.
Eis o que, enquanto Estrela VISÃO, eu tinha para comunicar-lhes.

Então, eu permaneço com vocês, em vocês e entre vocês, na Luz do Coração.
Eu lhes digo até logo mais.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

(*) – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

***

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1279

20 de novembro de 2011
(Publicado em 21 de novembro de 2011)

***

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

************
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 ~ VER e OLHAR ~

Eu sou NO EYES, e eu lhes apresento a Minha Graça, e eu acolho a de vocês.

Eu venho falar-lhes da minha experiência, aquela da minha última presença sobre a Terra, para tentar fazê-los
apreender um mecanismo preciso, referente ao fato de ver e ao fato de olhar.

***

Ver consiste em voltar os seus olhos ou a sua atenção para o que deseja ser percebido e que vai, portanto, ser
recebido.

O ver, na encarnação, depende dos olhos.

O ver, no invisível, na encarnação, depende do terceiro olho.

Existe, como vocês sabem, a Visão Etérea, que se deixa ver o que está por trás do visível (mas que não é o Astral)
[visão astral].

E, depois, existe, isso lhes foi explicado, a Visão do Coração.

A Visão do Coração é uma expressão, mas a Visão do Coração é além de todo olhar e além de todo ver.

Ela corresponde ao que os Arcanjos, frequentemente, têm repetido, os Anciões e nós mesmas, as Estrelas: tudo está
no Interior de vocês.

Então, falar da minha experiência é tentar fazê-los apreender o que acontece, quando se passa de um mecanismo a
outro mecanismo.

O mecanismo da visão com os olhos, como da visão do terceiro olho é sempre voltado para o exterior, e faz
abstração, é claro, do Interior.

Eu definiria esse Interior não tanto como uma oposição em relação ao exterior, mas, efetivamente, o que nasce no
Interior do que vocês são, para diferenciá-lo do que nasce no que é deixado se ver no exterior (quer seja visto com os

olhos ou com o terceiro olho).

***

O que é visto com os olhos e com o terceiro olho não existe: são projeções.

O conjunto do mundo, dos Universos, efetivamente, está presente em cada um de nós.

A Visão do Coração é essa espécie de Reversão, que não é uma, ou de Basculamento, que não é um.

Aliás, nos momentos em que eu passava da visão do lugar onde eu estava (que não era uma visão dos olhos, mas
uma Visão Etérea), no momento em que eu passava para a Visão do Coração, eu percebia, sentia e vivia um

Basculamento.

É como se o conjunto do meu ser basculasse de um lado ou de outro, dando acesso ao que estava escondido à visão
dos olhos, como à visão astral e como à Visão Etérea.

***
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Ver além de todo olhar é ver com o Coração.

Esse ver com o Coração não é, simplesmente, Amar, não é, simplesmente, levar a atenção e a afeição ao mundo,
tanto visível como invisível, é reverter-se para o Interior de si mesmo.

A melhor das analogias que se pode encontrar é o que acontece durante o sonho: ele tem imagens, ele tem
impressões e há lembranças.

Por vezes, é muito colorido.

É claro, os sonhos têm várias origens: eles podem se referir, simplesmente, à vida comum, e se tornarem até
proféticos, ou anunciadores, ou simbólicos.

Vocês não são capazes de definir (ninguém), voltando de um sonho, pela manhã, e lembrando-se dele, onde se
situava esse sonho.

Do mesmo modo, para aqueles que têm a possibilidade de explorar o que eu nomearia, no sentido mais amplo, os
Universos paralelos ou as Dimensões paralelas, vocês não têm qualquer meio de saber onde eles estão.

A Visão do Coração vai um pouco mais longe, porque ela deixa-se viver, nesse Basculamento, um desenrolar que é
Interior, que não é mais uma visão, que não é mais um olhar dos olhos, nem do terceiro olho, nem uma visão etérea.

Mas o que é visto supera o próprio princípio do ver, o próprio princípio da percepção, tal como isso acaba de ser
explicado e os faz entrar na vivência.

Essa vivência não é uma experiência, nem uma projeção, nem uma forma, nem uma cor, porque tudo ali está incluso.

É o espaço, fora de todo espaço, no qual não existe qualquer separação e qualquer forma e que, no entanto, contém
todas as formas.

***

Se vocês aceitarem não mais ver com os olhos, se aceitarem não mais ver com o terceiro olho, se aceitarem superar
a visão etérea (no entanto, útil, sobre esse mundo), vocês vão se aperceber de que há um Basculamento que se faz,

no qual a pessoa que vocês creem ser desaparece, no qual não há mais sujeito, mais objeto, para empregar as
palavras empregadas pelos Anciões, não há mais distância, não há mais forma para a consciência comum e para o

ver comum: nada mais há, é aí que tudo aparece.

Mas o que aparece não é um ver, nem uma forma: isso se junta, totalmente, à não percepção que se deixa ver além
do olhar, qualquer que seja a localização desse olhar.

É o que poderia ser chamado – como foi nomeado, por alguns Anciões – o Verdadeiro Conhecimento, que é
imediato e direto, e que não passa por qualquer suporte.

***

Isso está bem longe da intuição, está bem longe do instinto, está bem longe da empatia, da compaixão, e isso foi
nomeado Absoluto ou o Grande Espírito.

No meu povo, alguns chegavam a ir ao Grande Espírito, a Reverter-se, a Bascular-se, e a ver essa forma de
conhecimento, direto e imediato, que não depende de qualquer forma, de qualquer cor, de qualquer percepção e,

sobretudo, visual, nem mesmo sensorial ou extrassensorial.

Essa não percepção é o Absoluto, ela é, para nós, o Grande Espírito.

Ela é a não diferenciação na qual estão incluídas todas as diferenciações.

Ver além de todo olhar é Conhecer, é o que se situa exatamente após a Fusão, a Dissolução, é o momento em que
não existe mais distância, no qual um e o outro são confundidos, no qual o tempo e o espaço não existem mais,

dando-lhes acesso a todos os tempos, a todos os espaços, a todas as dimensões.

É uma viagem, mas essa viagem não ocorre em uma determinada dimensão, com determinados encontros, mas
acontece, realmente, no Coração, não o coração órgão, não a roda de energia do coração, mas bem mais: é o

Centro do Coração.

***

O que é recebido, na não percepção, não é uma informação que pode ser qualificada ou quantificada e, no entanto,
tudo é visto.

É possível descrever uma rua ou uma floresta no outro extremo do planeta, como não importa qual Dimensão, não
importa qual corpo, pela experiência direta, pela fusão direta.

Como foi dito, precisamente, é o momento em que as percepções param, ou seja, em que a distância desaparece.



Quando a distância desaparece, vocês estão imersos no Centro do Coração e é nesse Centro do Coração que se
revela a totalidade do que pode ser conhecido.

Esse conhecimento não é uma visão: é um ver além de todo olhar, é imediato e instantâneo.

Não é um sentir, não é algo que possa ser definido através, por exemplo, da descrição de uma flor que vocês viram
ou da descrição do que podem ver na visão etérea (como o sol azul, por exemplo).

É, portanto, o Conhecimento direto, total, de tudo.

É ver além de todo olhar, é ver além do que é visto.

É não, unicamente, conhecer as causas, os prós e os contras.

É, realmente, ser o Conhecimento.

É, realmente, estar na Visão do Coração.

***

Isso se acompanha por essa noção de Basculamento, e a palavra que se poderia encontrar, também, é uma
invaginação.

Essa invaginação os faz penetrar no coração do Coração.

Nós dizemos, nós, índios, que cada animal, cada folha de grama é uma parcela do Grande Espírito, assim como nós,
humanos.

Mas nós o dizemos, não tanto como crença, não tanto como adesão a uma cultura, mas, efetivamente, como a
Essência do que pode ser vivido no Conhecimento.

Aceitar que o Conhecimento é sem os olhos, que o Verdadeiro Ver não pode ser assimilável seja ao que for de
percebido no exterior, é uma revolução.

É a revolução que acompanha o Grande Espírito, o Absoluto, o Não Ser, a Não Consciência.

Instalar-se nesse ver faz cessar todo olhar.

Como lhes exprimiu o IRMÃO K: então, os filtros não existem mais, as camadas isolantes não existem mais.

Não há mais sentido de identidade, nem de pessoa: há o que É, há o Conhecimento, sem qualquer distância e sem
qualquer possibilidade de interpretação.

No interior de si mesmos, no coração do Coração, vocês podem ver sem desvio, absolutamente Tudo.

Retenham que esse ver não é uma imagem, nem uma forma, mas é um conhecimento imediato, que pode se
expressar, para vocês, depois, pela descrição de uma forma, de uma cor ou do que quer que seja mais, mas não

antes.

Porque, se vocês virem uma forma antes de terem basculado ou invaginado a sua consciência, nesse Conhecimento,
esse não é o Verdadeiro Ver: continua uma visão exterior, uma visão etérea (que é, portanto, sublimada), uma visão

astral.

***

Esse conhecimento, que é o Verdadeiro Ver no coração do Coração, os faz viver o que vocês veem.

É o próprio princípio do conhecimento.

Quando vocês veem isso, nenhum erro é possível.

O Basculamento prévio vai tornar-se cada vez mais fácil.

É, como diria um dos Anciões, um mecanismo que poderia aparentar-se a um switch, mas esse switch, esse
Basculamento não se refere a coisas que foram descritas, mas se refere, verdadeiramente, ao conhecimento que é,

portanto, independente da Consciência no coração do Coração.

Assim, quando nós dizemos que estamos em vocês, nós nos temos, muito precisamente, naquele lugar.

O Universo, os Mundos, Tudo está aí.

E estar aí é ser o Conhecimento, é Ver além de todo olhar.

Não é ver as causas, não é ver os efeitos, mas é bem mais do que isso.



A Vibração ou o Conhecimento chega por si mesmo, e pode, depois, unicamente depois, ser expresso em palavras,
em forma, em cor, em impressão.

Esse Conhecimento é, portanto, antes de qualquer impressão chegando ao filtro da consciência.

Esse estado é o estado natural, em lugares que não sobre a Terra.
Além do corpo astral, não há mais sistema ocular e, no entanto, tudo é visto, tudo é percebido, tudo é sentido.

Aplicado a esse mundo, esse basculamento, essa reversão, essa invaginação deixa-os experimentar e manifestar,
além de tudo o que é visto.

Foi o que me permitiu viajar.

***

Então, é claro, aquele que vê isso do exterior, chama de viagem astral, uma viagem na consciência ou na mente, no
ambiente físico ou em um ambiente não físico.

Mas, de fato, essa viagem realiza-se no Interior do coração do Coração.

Não é uma visão da mente ou um modo de apresentar-lhes as coisas.

É a estrita verdade do que se produz, quando vocês aceitam ver sem olhar, quando penetram o coração do Coração,
na Visão do Coração.

É bem exatamente o que vai acontecer, também, nesse Sistema Solar.

Alguns povos da Terra, do outro lado de onde eu vivi, falam-lhes desse mundo como o tempo de um Sonho ou do
Sonho.

Nossos Irmãos Anciões falam da Maya.

A Verdade não é visível na Maya, nem pelos olhos, nem por qualquer dos órgãos desse mundo, nem por qualquer
dos órgãos do astral, porque tudo isso continua algo que é recebido, e vocês não podem confiar no que é recebido,

porque são apenas reflexos, na melhor das densidades ou das sombras.

O Conhecimento, o coração do Coração, a Visão do Coração é a única Verdade.

Isso os deixa conhecer, em vocês, após certo aprendizado, absolutamente tudo, tanto sobre esse mundo como não
importa qual mundo.

***

Ver-se além de todo olhar não é um ver comum, uma vez que esse ver, aquele ver é, simplesmente, justamente, a
ausência de olhar, a ausência de discriminação que conduz à discriminação a mais fina, sem julgamento, sem

opinião, na neutralidade.

No coração do Coração, nesse ver preciso, o que vocês vivem é o Conhecimento que é, eu repito, imediato, que
pode ser Vibratório, mas que, em caso algum, é colorido pelo que quer que seja.

A cor vem do próprio Conhecimento, e não do que é visto.

Esses mecanismos fazem parte do que foi anunciado pelas minhas Irmãs Estrelas, durante esta semana, e que vão
concretizar-se, para muitos de vocês, sobre a Terra.

E ver desse modo tira-os, de maneira definitiva, de todos os olhares separados, divididos ou coloridos pela emoção
ou pelo que quer que seja mais.

Desencadear essa Visão no coração do Coração os faz, realmente, conhecer e reconhecer que absolutamente tudo
aí Está.

O que é impossível para a consciência corporal, como para a consciência do Si, que é de crer que tudo se desenrola
fora e que há um deslocamento.

Para ir de um ponto a outro nesse mundo, há um tempo e um espaço.

Para ir de um ponto a outro no coração do Coração, não existe qualquer tempo, qualquer espaço, qualquer
distância, qualquer forma, qualquer cor.

Dentre as minhas Irmãs Estrelas, muitas viveram isso.

O conjunto de conhecimentos da nossa Irmã HILDEGARDA vem daí.

Não há um Céu em outro lugar onde ela se abandonou, não há uma entidade em outro lugar que lhe tenha aparecido.

Tudo acontece no coração do Coração.



***

O Canal Mariano – percebido, localmente, em qualquer lugar – está, obviamente, no coração do Coração, também.

É por isso que nós temos dito que estamos em Vocês e somos vocês.

A percepção do Canal Mariano favorece o ver do coração do Coração.

O ver do coração do Coração, o ver sem olhar, é imediato.

Isso poderia ser uma Vibração.

É a Verdadeira Visão, que escapa de toda projeção, de toda interpretação e de todo erro.

Ver assim suprime – como foi dito pelo IRMÃO K, com relação à percepção – todos os Véus.

Ver o coração do Coração põe fim à falta e, é claro, aos medos, sejam referentes à vida exterior, levada aqui, ao
destino do Espírito, o passado como o futuro não podem mais afetá-los.

Viver assim – aqui como em outros lugares, o que, aliás, não tem qualquer importância – é a Verdadeira Vida, o
coração do Coração.

***

Todo o resto, mesmo obedecendo às leis físicas da visão, é suspeito, e não é a Verdadeira Visão.

A Verdadeira Visão é, ao mesmo tempo, sem os olhos, como dizia MA ANANDA.

A Verdadeira Visão não é um processo exterior, nem mesmo Interior: é no coração do Coração.

Ela não depende do terceiro olho, nem dos olhos, nem dos humores: é o Conhecimento.

Assim, quando nós lhes repetimos que tudo estava em vocês, é a estrita Verdade, a mais absoluta, a mais íntima, a
mais evidente.

Tudo se desenrola no coração do Coração, porque é o Conhecimento e esse Conhecimento vai do ponto mais denso
ao ponto mais leve, da Dimensão mais física à mais etérea, quer ali haja uma forma ou quer ali não haja forma.

Ela é vivida imediatamente, no Conhecimento, que vai, é claro, depois, em um movimento inverso, expressar isso por
palavras, por identidades, por identificações, mas isso tem pouca importância.

***

Tudo o que vocês vivem ou irão viver, desde alguns meses e nos próximos poucos meses, tem relação com isso.

O que os seus olhos deixam-se ver não é a Verdade.

O que as projeções astrais deixam-se ver não é, tampouco, a Verdade.

São verdades que estão inscritas no efêmero e, de algum modo, em uma ilusão.

Tornar-se-á muito fácil diferenciar, mesmo no Plano sutil, a visão astral da Visão do coração do Coração ou o
Conhecimento.

Os conhecimentos acessíveis aos seus olhos, como ao terceiro olho, envolvem apenas os seus mundos respectivos.

O Conhecimento do qual eu lhes falo nada tem a ver com a pessoa, nada tem a ver com um determinado mundo,
porque transcende, absolutamente, todos os mundos e todas as percepções.

Viver esse ver, aquele ver, é não mais ser dependente de qualquer ilusão, é não mais obstruir-se de qualquer
supérfluo, é viver, permanentemente, o essencial: o coração do Coração.

A vinda e o retorno do Grande Espírito, com os seus Quatro Cavaleiros, como dizia a minha Irmã SNOW (ndr: sua
intervenção de 19 de julho), vem, justamente, revelar-lhes tudo isso, com grande facilidade, grande evidência, a partir
do instante em que vocês não forem mais dependentes ou não estiverem apegados a quem quer que seja, ou ao que

quer que seja.

Eu os convido, portanto, nos seus momentos Interiores (quer vocês os nomeiem Alinhamento, meditação, oração),
antes do adormecimento, a estabelecerem-se no coração do Coração.

O coração do Coração é o meio da roda, é o que não gira.

Não é, portanto, nem o Fogo do Coração, nem o chacra do Coração, mas, efetivamente, o espaço íntimo que se
resume a um ponto no Centro do chacra do Coração.



***

Se vocês penetrarem essa visão, vocês não terão mais qualquer problema de olhar ou de dúvida.

Isso participa, amplamente, e pode ocorrer ao mesmo tempo, antes ou depois da Ressurreição, tanto a sua como
aquela da Terra.

Aí estão as poucas frases que NO EYES tinha que dar para vocês.

Não se coloquem a questão, ainda mais, de definir esse ver, além de todo olhar e da visão do coração do Coração,
mas, bem mais, de inclinarem-se no mecanismo que se produz e que irá se produzir no momento em que vocês

entrarem na Verdadeira Visão.

Eu o expressei o melhor que eu pude: Basculamento, Reversão, invaginação.

Talvez, vocês irão empregar outras palavras, mas, em todo caso, irão observar o que acontece para vocês, naquele
momento, na consciência, no corpo, no ambiente, porque será, sempre, para vocês, a mesma coisa, o mesmo

desenrolar.

Ver além de todo olhar, ver com o Coração é o testemunho da sua Ressurreição a chegar ou chegando.

O ver com o Coração encarrega-os, se pudermos dizê-lo, de uma grande responsabilidade, que é a não ingerência, o
não julgamento.

E, aliás, vendo com o Coração, vocês vão constatar que tudo o que fazia parte do julgamento, do discernimento, irá
desaparecer, inteiramente.

Vocês verão que é a única Verdade.

NO EYES abençoa-os, no Grande Espírito e na Graça, dizendo-lhes até mais tarde.

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

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1540

20 de julho de 2012 
(Publicado em 21 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

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

************
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- Ensinamentos da Estrela VISÃO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_NO_EYES.mp3

~ CONSELHOS ~

Meu nome é NO EYES.
Irmãs e Irmãos desta assembleia e de outros lugares, eu rendo Graças pelo seu acolhimento.

Eu vou falar sobre alguns elementos que visam dar-lhes, simplesmente, algumas orientações, permitindo-lhes
aproximar-se do que é para viver, e que lhes foi dado, antes de mim, pelo Ancião SRI AUROBINDO (ndr: sua

intervenção de 22 de agosto de 2012) (1).

*** 

Eu não voltarei, é claro, sobre o que foi nomeado os Pilares do Coração, mas simplesmente, em relação a
alguns elementos com os quais é preciso assegurar a conformidade, a fim de não prejudicar o que lhes foi

dirigido, pelo Apelo da Luz e pelo Apelo das Estrelas.
Eu vou lhes falar, em palavras simples, dos elementos que são para observar no desenrolar dos seus dias

mais comuns, a fim de incutir, em vocês, o que pode frear, ou limitar, o acesso a essas fases da Infinita
Presença.

Essas regras, se vocês as observarem, estejam certos de que vocês contribuem para a sua Liberação.
E vocês contribuem, sobretudo, para não mais manter as ligações e as interações, entre vocês e cada Irmão e

Irmã em encarnação.
Esses poucos conselhos são então capazes de lhes facilitar a tarefa, para viver agora o que é para viver.

Naturalmente, quando nós lhes damos palavras como Humildade e Simplicidade, ou ainda Transparência, cada
um de vocês, vendo do seu próprio modo, adapta (no mínimo) ou interpreta essas palavras.

Então, nós seremos, e eu serei, muito mais diretos, dando-lhes os elementos que, na condução da sua vida,
sobre a Terra, sobretudo agora, são obstáculos importantes, que podem imobilizar e impedi-los de viver a Paz

Suprema.
Vocês devem aceitar e verificar, por vocês mesmos, se o que eu digo a vocês é Verdadeiro.

Mas se vocês forem sinceros, vocês apenas poderão constatar a Verdade do que eu lhes digo, pela eficácia
na sua Consciência e no seu estado.

NO EYES - 22 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_NO_EYES.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-CTmfgwIRjMY/UDoFtsuMPpI/AAAAAAAAEMY/TmFwzJyE6LM/s1600/000NOEYES22.08.2012.jpg


*** 

Cada Irmão e cada Irmã, que ele seja mais próximo e mais íntimo de vocês, que ele esteja distante de vocês,
sobre esta Terra, esforcem-se para jamais falarem dele quando ele não estiver aí.

Esforcem-se para respeitar, sobretudo agora, a Liberdade de cada um quanto ao seu ponto de vista, à sua
maneira de ver, à sua maneira de proceder, e isso, tanto se existir uma busca do Espírito, como na negação do

Espírito.
Não forcem ninguém a ver como vocês.

Não forcem ninguém a ter a mesma visão do que acontece e do que irá acontecer.
Se vocês forem levados a viver o Apelo à Luz, se vocês forem levados a Ver (pois isso não poderá mais ser
escondido, por muito tempo, da humanidade) os acontecimentos que vão se desenrolar, jamais imponham, a

alguém, o que se é deixado Ver, o que se é deixado Viver para vocês.
Pois vocês jamais podem prejulgar, por trás das aparências, o estado real de um Irmão ou de uma Irmã, no que

se exibe agora.
Não julguem, não falem, e nada imponham.

Isso significa respeitar a escolha de cada um, mesmo sendo oposta à sua.
A nada se oponham.

Mais especificamente agora, pois, se vocês estiverem em harmonia com vocês mesmos, e mais ainda, em
harmonia com a Luz, tudo irá acontecer em conformidade com a Luz, para vocês.

*** 

Nos conceitos de Humildade e de Simplicidade, seja o que for que vocês viverem, mantenham a cabeça fria e
o Coração aquecido.

Não julguem e, sobretudo, não interpretem o que vocês irão ver.
Não julguem e não interpretem a Liberdade de cada um, em relação a isso.

Permanecer Simples é simplesmente acolher o que se é deixado ver e viver, olhá-lo, e não expressar
interpretação ou julgamento.

Isso se refere a vocês, é claro, mas também a todos os Irmãos e Irmãs com os quais vocês são levados a
compartilhar, a se comunicar.

Nada forcem.

***

Se isso lhes for mostrado, lembrem-se de que o que lhes é mostrado não será interpretado da mesma
maneira, por vocês, e por outra pessoa que iria ver a mesma coisa.

Porque a visão é sujeita à interpretação: cada um ali vê o que bem quiser ver, em função daí onde ele está, das
suas crenças, das suas mágoas.

 Isso vai muito além de simplesmente não julgar, mas, sobretudo, de não modificar a Liberdade do outro,
mesmo se, do seu olhar, não houver qualquer Liberdade no que vive o outro.

*** 

Ver com o Coração (talvez vocês tenham notado, se vocês viverem a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça)
torna-se cada vez mais evidente.

E eu os lembro de que Ver com o Coração não é ver, como ver com os olhos, ou mesmo ver, de maneira sutil,
com a visão Etérea, mas é Ver diretamente.

Mas o que vocês Veem diretamente, daí onde vocês estão, pode ser o oposto do que vê aquele de como
vocês Viram, no nível onde ele está.

Ele talvez não tem a possibilidade de Ver o que vocês Veem.

*** 

O que é para compartilhar, cada vez mais, é o Coração, e, cada vez menos, as palavras.
As suas palavras devem se tornar, e elas irão se tornar, Essenciais, formuladas, e limitadas.

Não fiquem mais no falatório, pois conversar é se dispersar, pois conversar é se afastar do Coração.
Aliás, vocês irão se lembrar de que quanto mais a Luz se fizer presente, menos vocês têm vontade de

conversar.
Se vocês conversarem, certifiquem-se de que essa conversa não perturbe o outro.

Tentem formular os pensamentos, e não encadeá-los com palavras que sairiam de maneira casual.
Há um provérbio, para os ocidentais, que diz ‘para dobrar sete vezes a língua na boca antes de falar’.



Cada vez mais, não falem, e apenas conversem se vocês ali forem convidados.
Vocês não sabem o alcance das suas palavras, mesmo em relação às experiências da Luz, para alguém que

está próximo de vocês e que não vive isso.
Isso pode ter, não um efeito instrutivo e informativo, mas, muito mais, levar ao surgimento de medos que não

têm razão de ser.
Aí começa a Humildade, e aí se encerra a sua Simplicidade.

*** 

É o mesmo para este corpo, seja qual for o nome que ele possa ter: lembrem-se de que vocês estão dentro.
E de que este corpo, quanto mais ele se manifestar, mais ele pode incomodá-los.

Respeitem-no no que ele solicitar a vocês.
Muitos sinais deste corpo podem se revelar ligados à Luz, ao Fogo, a minha Irmã SNOW lhes falou sobre isso

(ndr: sua intervenção de 19 de agosto de 2012) (2).
Se o seu corpo viver alguma coisa, se ele chamar por vocês, se ele lhes pedir alguma coisa: escutem-no.

*** 

Além das pessoas, e além da sua pessoa, elementos por vezes difíceis podem acontecer, durante este
período, sobre esta Terra.

Mantenham-se informados, mas tentem, tanto quanto vocês puderem, não se saturar de imagens.
Pois as imagens recorrem, vocês sabem, à visão e às emoções, e algumas imagens podem atingir o fígado,

muito além da impressão visual e da reflexão que isso possa incitá-los.
A imagem vai afastá-los da Visão do Coração.

A imagem pode ser mostrada para fazer ressurgir, efetivamente, as suas emoções e, durante este período,
não é isso que é desejável.

Reflitam antes de abrir uma revista ou as suas telas virtuais.
Resguardem-se da curiosidade.

Há coisas de que, efetivamente, é melhor se estar informado, mas que é melhor, também, não ver com os
olhos, a fim de não impregnar as estruturas sutis, e o fígado, com esse tipo de imagem.

Pois isso não leva a nada, isso, de preferência, os exclui da Visão do Coração.
Muitas imagens já são feitas, sobre este mundo, para fazê-los aderir ali, ou para fazê-los comprar alguma coisa.

As imagens deste período, mesmo se vocês não souberem, e mesmo se vocês não sentirem, podem
desencadear o estarrecimento e o medo, é esse o único objetivo.

Eu não digo, é claro, para não ver, para não compreender, mas, muito mais, para não submeter a consciência
às imagens que, na realidade, foram feitas apenas para gerar emoções.

*** 

Tenham cuidado com o que vocês olham e, como lhes disse a minha Irmã SNOW, olhem a natureza, muito
mais do que a agitação dos homens, e muito mais do que as consequências do Fogo do Céu sobre a Terra.

Busquem a natureza e busquem a calma, tanto nos seus pensamentos, nas suas palavras, como no seu olhar.
Aparecer-lhes-á como cada vez mais fácil de perceber uma diferença entre a atenção que vocês podem dar à
natureza, e a atenção que vocês podem dar às imagens que, mesmo se elas refletirem um nível de realidade,

elas têm apenas um objetivo, lembrem-se disso: criar emoções.
A emoção é o que perturba o fígado e, então, vai submetê-los à visão exterior, chamando-os para ali reagir.
Muitas coisas sobre este mundo podem, doravante, levá-los a reações fortes, mas vocês irão constatar, por

vocês mesmos, que essas reações fortes não podem ir contra nada do que esteja acontecendo.
Pois o que acontece não é consequência do homem, nem de planos maquiavélicos visando criar uma

dominação, o que já existe há muito tempo e que não tem necessidade de ser criado.
Percebam o efeito (e vocês irão percebê-lo cada vez mais) do que vocês olham, sobre vocês.

Percebam, também, o efeito de qualquer julgamento que vocês fizerem sobre alguém, sobre vocês.
Dizer a Verdade jamais concerne a uma terceira pessoa, pois é a sua Verdade, ela não é a Verdade do outro.

*** 

Lembrem-se do que foi dito, há vários anos, pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): a Inteligência da Luz faz
com que ela se dirija, Espontaneamente, para ali onde houver uma abertura.
Se vocês estiverem abertos à guerra e aos conflitos, a Luz vai reforçar isso.

Isso se denomina a Atração e a Ressonância.



Mas não haverá mais latência, como foi o caso anteriormente, entre uma ação e uma reação espontânea (os
elementos, de uma pessoa).

Vocês irão constatar que a sua vida ficará sujeita, de maneira cada vez mais instantânea, ao que vocês
emitirem.

Então, emitam o mínimo possível de julgamento, de olhar dirigido, a fim de permanecer na Paz e de viver esta
Transparência essencial nos dias que vão transcorrer diante de vocês.

*** 

Façam de tudo para cultivar a Paz, a Paz espiritual, mas também a Paz com tudo o que os rodeia, tanto
pessoas como situações.

Lembrem-se de que, seja o que for que vocês tiverem que viver, em uma situação ou com uma pessoa, isso
tem apenas um tempo.

E de que além da reação imediata, vocês irão constatar bem depressa que, se vocês não reagirem, depois de
algumas horas ou de alguns dias, vocês não terão mais necessidade de reagir, vocês não terão qualquer

desejo disso.

*** 

Lembrem-se, também, de que qualquer julgamento que vocês fizerem sobre alguém, irá retornar para vocês
sistematicamente, multiplicado.

De que, se for dada alguma coisa para vocês viverem, e seja qual for essa coisa, ela necessariamente já está
presente em vocês.

De nada serve culpar alguém, de nada serve procurar uma causa antiga, ou mais antiga, o que acontece é
apenas consequência de vocês mesmos.

Não há qualquer culpa, não existe qualquer possibilidade, pela ação da Luz, de acreditar que alguma coisa vai
acontecer inesperadamente.

Preservem-se, sobretudo, de emitir um julgamento sobre um acontecimento que vocês poderiam, também,
considerar como traumatizante.

Pois, aí também, se vocês chegarem a se extrair da reação imediata, vocês irão constatar muito rapidamente
que não há qualquer motivo para reagir.

E que o que lhes parecia como algo nefasto ou difícil de viver, em última análise, favoreceu, de algum modo, a
sua Liberação (ou, em todo caso, os levou mais facilmente para a sua Liberação), seja qual for este

acontecimento.

*** 

Lembrem-se também, nos momentos por vezes difíceis, do que foi repetido a vocês, em várias ocasiões,
pelas nossas Irmãs e Irmãos orientais: que este mundo é Ilusão.

É um mundo de sonho.
Um sonho comum que se transformou em um pesadelo, mas que a Vida não é esse pesadelo.

O Despertar da Terra, o seu tam-tam, o Despertar do Céu e os seus sons, podem ser vivenciados como a
sensação de perigo por muitos Irmãos e Irmãs, pois eles não sabem o que vocês sabem, eles não vivem o

que vocês vivem.
Então, respeitem isso.

Não os provoquem com explicações que não foram solicitadas a vocês, mas respondam ali se isso lhes for
perguntado.

Respeitem totalmente a Liberdade do outro.

*** 

E no que se refere a vocês, cada acontecimento da sua vida, e cada vez mais de maneira evidente, seja qual
for o acontecimento, seja qual for o setor da sua vida onde isso acontecer, é sempre (e o será cada vez mais) o

mais apropriado para fazê-los Viver a Luz.
Não julguem, não condenem.

Como foi dito, contentem-se em olhar, como um espectador ou um observador, o que está chegando.
Não se sintam nem referidos, nem implicados nisso, mas não fujam dali.

Porque tudo o que está chegando, e que irá chegar, vai ao mesmo sentido, para aquele que vê a Luz ou que a
procura, como para aquele que não a vê ou não procura por ela.

Da sua capacidade para permanecer neutro, da sua capacidade para viver a sua vida sem implicação de
emoções, e sem implicação de pensamentos, irá decorrer a sua Paz.

Quanto mais vocês agirem assim, mais a Paz vai aumentar.



*** 

Prestem atenção aos sinais: os sinais da natureza, como os sinais fornecidos pelos seus Irmãos e suas Irmãs.
Através de uma palavra, através de um elemento da natureza, vocês terão várias respostas.

Eu lhes falo, obviamente, aí, dos elementos extremamente simples da vida.
Eu não voltarei, é claro, no que é possivelmente vivenciado, no Canal Mariano, durante as suas Comunhões, as

suas Fusões, mas eu falo expressamente do que é mais comum da vida humana.
Pois o mais ordinário da vida humana representa, aí também, um ponto de apoio, e um estrado, para os

elementos menos ordinários e mais extraordinários.

*** 

Não se deixem levar, nem pela raiva, nem pelo medo.
Não se deixem levar pelas palavras dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

Recusem a tagarelice.
Recusem qualquer julgamento emitido, qualquer interpretação emitida, referente a terceiros, ou referente ao

que acontece sobre a Terra.
Mantenham a calma, mantenham a Paz.

Aí está a verdadeira Humildade, e aí está a verdadeira Transparência.
Se parecer existir um problema, e este problema, real ou suposto, se manifestar a vocês, parecendo penetrá-

los e não dando trégua, então, vão para a natureza, ou se banhem no seu banheiro.
Neste período em que o Fogo Celeste se aproxima, evidentemente, a água é importante: tanto a água que

vocês bebem, como a água na qual vocês se banham, seja qual for esta água.
Vocês irão constatar, cada vez mais, os efeitos sobre as suas próprias emoções, sobre as suas próprias

atividades de pensamento.
Mesmo nas situações complicadas, mesmo nos debates.

Não tomem parte.
Guardem para vocês o que vocês veem do outro, porque o outro, ele, não vê isso.

Compartilhem apenas o Amor.

*** 

Como MARIA lhes disse, não recusem o olhar, e não recusem os braços que estão estendidos para vocês.
Não desconfiem, nem se rebelem contra o que se exprime simplesmente no sentido da Amizade ou da

Humanidade.
Pois, aí também, isso voltaria para vocês.

Não vão contra a Humanidade (natureza humana), não se tranquem em uma torre de marfim, vocês ali
perderiam a sua Luz.

É neste período que vocês precisam mostrar, e demonstrar, a Humanidade mais total.
Não rejeitem ninguém, mesmo as ações que poderiam parecer de natureza não humana, pois, se os humanos

reagirem assim, significa que eles têm medo.
Não adicionem o julgamento por este medo.

Permaneçam, realmente, na Compaixão, sem demonstração exagerada e sem compadecimento, apenas por
Humanidade.

*** 

Todos vocês estão no mesmo barco, rico ou pobre, saudável ou doente, independentemente do que vocês
acreditarem ou não acreditarem.

Há simplesmente, entre vocês, que estão encarnados, quem esteja apenas, na escala do tempo, e na escala
dos ciclos da Terra, alguns segundos na dianteira.

Vocês não podem prejulgar como irá evoluir o sofrimento ou a alegria de cada um.
Vocês não podem predizer qualquer sentido sobre o que vai escolher um ser humano, nesses momentos.

Cultivem, portanto, a Paz, debrucem na natureza, na água.
Lembrem-se de que o Sol, em certos momentos, nutre vocês, e em outros momentos, ele é prejudicial.

Aproveitem o orvalho da manhã (ndr: ver as indicações de ANAEL em sua intervenção de 14 de março de
2012) (3), alimentem-se dos raios do Sol, logo após o nascer do Sol.

E, sobretudo, respeitem o caminho de cada um, quer vocês estejam implicados em um relacionamento ou não.
Pois cada um, em meio ao sonho coletivo, vive o seu sonho ou o seu pesadelo.

E vocês não sabem o que pode desencadear, durante esses tempos, o que vocês disserem ou mostrarem a



tal pessoa.
Sejam amáveis e amorosos.

*** 

Nada julguem.
Porque, como foi dito, à medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados, e esse é um efeito imediato.

A melhor maneira de não julgar é não sustentar os falatórios, incessantes e inúteis, referentes a outras
pessoas.

Os efeitos seriam imediatos, e cada vez mais.

*** 

Não tirem proveito de qualquer vantagem.
Coloquem-se no mesmo nível de qualquer pessoa.

Seja qual for o poder que vocês tiverem, seja qual for o poder que lhes tenha sido dado, não exerçam isso.
Coloquem, na frente, a humanidade e o Amor.

Pois o que acontece sobre a Terra é, justamente, o fim do poder.
Vocês não podem manter o que termina para vocês, e pedi-lo para o resto da Terra.

*** 

Lembrem-se de que o que vocês são levados a ver apenas corresponde à sua visão, e à sua interpretação.
Aí está a Humildade.

A Humildade de reconhecer que vocês não podem viver o que vive o outro.
Vocês podem compartilhar, Comungar, dialogar sobre a sua vivência, mas vocês não podem viver o que vive o
outro, ainda mais se vocês tiverem esta Visão perfeita do Coração, que se deixa ver a alma do outro (seja qual

for esta cor de alma): deixem a pessoa seja ela.
E se lhes parecer existir uma incapacidade, de um lado como do outro, para manter alguma coisa, então, ajam

em conformidade.
Não há qualquer covardia nisso, mas, sim, coragem.
É preciso, efetivamente, coragem para ser Humilde.

É preciso coragem para ser Simples.

*** 

Independentemente do que vocês tiverem que viver, seja da natureza que for, não há qualquer culpado, nem
dentro, nem fora.

É apenas, para vocês, a melhor maneira de viver, e de se Transformar, e de se Liberar.
É o mesmo para cada um.

*** 

Se vocês respeitarem esses poucos conselhos, vocês irão, bem depressa, descobrir que a sua vida se
transforma.

Ela se torna muito mais Leve, muito mais Luminosa, e muito mais Alegre.
Ao passo que isso será exatamente o resultado oposto, se vocês persistirem em julgar, ou em pensar, em

condenar, em tagarelar, ou em discutir de maneira infrutífera.

*** 

Não há ninguém para convencer.
Não há ninguém para persuadir.

Não há ninguém para levar.
Não há ninguém para salvar.

É a sua qualidade de Ser que pode abrir outra coisa no outro, mas não são vocês que decidem isso.

*** 



Seja o que for que vocês viverem, no interior de vocês como no seu exterior, nada julguem.
O importante será sempre o que vocês vivem, e não o que vocês interpretam, ou o que vocês deduzem, ou o

que vocês possam explicar.
Se vocês se lembrarem disso e permanecerem no que é vivenciado, então, a Humildade está próxima.

Não deixem o mental, se ele ainda estiver presente, levá-los a refletir, a querer a todo custo explicar, e dar um
sentido ao que, às vezes, não é o sentido que vocês acreditam ou que vocês interpretam.

Somente o Coração sabe, e não a razão.

*** 

Esses tempos são também os tempos da revelação, em certa medida, da confusão.
Tudo isso não é devido ao ser humano, não é mais devido à Luz, mas devido à mudança induzida pela Luz.

Vocês não têm qualquer meio de ação sobre a mudança.
Vocês não têm qualquer meio de acelerar ou de frear a mudança.

Todos vocês estão no mesmo barco.
O barco não pode ir mais rápido, mas vocês não podem pará-lo tampouco.

A Sabedoria é ter a Humildade de aceitar isso, e de compreender que nada pode extraí-los do que acontece.
Como se diz no ditado: o medo não evita o perigo, mas o medo evita o Amor.

*** 

Centrem-se de novo assim que houver a percepção de uma saída do centro.
Não deixem um pensamento destrutivo, ou um pensamento sombrio, se instalar.

Vão para a natureza.
Não combatam os pensamentos, olhem-nos, e recorram à água, recorram aos Elementos, e isso não irá

persistir por muito tempo.
O que não será o caso se vocês derem chance aos seus próprios pensamentos, às fofocas, ao julgamento.

*** 

Esta época chama-os a uma Lucidez muito grande, ao não julgamento permanente, à Abertura do Coração, e à
Humanidade, além dos limites que vocês haviam estabelecido para vocês, pela sua própria história, pelo seu

próprio condicionamento, ou pelas regras que lhes foram impostas.
Os únicos limites são aqueles que vocês se colocaram.

Não há limite para o Amor, não há limite para a Humanidade, não há limite para a manifestação do Amor.
Os únicos limites se referem ao julgamento, aos pensamentos, e às emoções.

Quanto mais vocês estiverem na Espontaneidade, mais o Amor estará presente, não como a expressão de
uma vontade, mas, muito mais, como a expressão do que todos nós Somos, uns e outros.

Não há lugar, nisso, para o julgamento, para a divisão, para a separação.
Não procurem controlar ou dirigir uma vida.

Não intervenham, a não ser que peçam isso a vocês.
Jamais busquem o seu interesse.

Lembrem-se de que qualquer vontade deliberada de manipular, ou de arranjar as coisas, irá voltar para vocês.
Sejam o mais Simples possível e tudo o que acontece será, para vocês, magnífico.

*** 

Aí estão as poucas palavras, que são muito breves e muito simples, chamando-os, durante este período, a se
Transformarem, radicalmente, na maneira de conduzir a sua vida mais corriqueira.

Sorriam o tempo todo.
Como se diz, um sorriso não custa nada.

Se vocês ficarem de mau humor, de nada serve ficar com raiva, procurem o sorriso do outro.
E isso não precisa de palavras, nem de sedução, e ainda menos de manipulação.

Sejam Verdadeiros.
Sejam Autênticos.

Porque a Luz É isso.
Vocês não podem mais esconder, vocês não podem mais nada esconder: isso é a Revelação.

Vocês irão se aperceber muito rapidamente disso, pois, o que vocês quiserem esconder, de alguém, será
conhecido, de uma maneira ou de outra.



Vocês não podem escapar à iluminação da Luz, e à sua Visão.
Se vocês forem Transparentes, se vocês seguirem essas poucas instruções e observarem os efeitos (que eu
dei a vocês), então, vocês irão constatar bem depressa as alterações importantes, ao mesmo tempo, no que

vocês São, e no que vocês Vivem.

*** 

Aceitem também, principalmente se lhes perguntarem, analisar friamente o que é dito por um Irmão ou uma
Irmã, sem condená-lo ou sem aceitá-lo, mas simplesmente aceitando o que lhes foi pedido.

*** 

Lembrem-se de que, durante este período, tudo o que vocês quiserem esconder, tudo o que vocês quiserem
ocultar, será revelado, muito rapidamente.

*** 

Cultivar a Humanidade e o Amor é deixar, agora, o medo se afastar, seja ele qual for.
Pois a Fraternidade, real e autêntica, será, durante este período, um elemento importante de estabilidade.

*** 

O Amor é Vibral, mas ele deve se expressar também na sua Humanidade de todos os dias.
O Amor Vibral não é um refúgio de meditação: ele deve nutri-los da maneira mais importante, naqueles

momentos, mas ele deve emanar de vocês o tempo todo.
E a melhor maneira de emanar o Amor é, naturalmente, no silêncio e na ausência de julgamento.

De maneira que, se vocês respeitarem esses preceitos, vocês apenas poderão ir, cada vez mais em melhor
situação, para o Interior de vocês e na sua Consciência, como neste corpo, sejam quais forem as suas

insuficiências.
Porque o Amor é um bálsamo, e a Humanidade é o mais belo dos bálsamos.

*** 

Não se esqueçam, tampouco, de que o que vocês julgarem, no outro, irá retornar a vocês, e corresponde ao
que vocês julgam, em vocês.

Não pode ser de outra forma: o outro não existe, não mais do que vocês.
Ele é apenas um espelho das suas próprias insuficiências e das suas próprias Sombras.

Portanto, o outro não está aí por nada.
Assim como vocês não estão aí por nada.

Basta reconhecer isso.

*** 

Fechem os olhos para este mundo, de vez em quando, isso não é fechar os olhos para não ver, é para
favorecer a Interioridade.

É também olhar para si mesmo, e aceitar se olhar.
Porque a Luz vai iluminá-los também, e vocês não podem recusar o que ela lhes mostra de vocês mesmos.
Mesmo se isso lhes parecer, em um primeiro momento, não bom de ver, isso não tem qualquer importância.

Pois, se vocês admitirem os seus próprios erros, as suas próprias faltas, como se diz: o que é reconhecido é já
perdoado.

E qual mais belo presente vocês podem se oferecer senão se perdoar a vocês mesmos, na Humildade e da
Simplicidade.

*** 

Aí estão alguns elementos preparatórios, antes do encontro que foi marcado com vocês, por MARIA e
MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul).

É uma forma de recapitulação, e há toda a chance de vocês o viverem assim.
Porque, durante este mês, deverá ser resolvido o que vocês não quiseram resolver, mas com a maior

Humanidade, sem se julgar e sem julgar alguém.
Pôr em ordem, a fim de ser Livre, para a Liberdade que está chegando.



*** 

Aí está o que NO EYES tinha para dizer a vocês.
Eu lhes transmito todo o Amor do Grande Espírito, toda a Luz da Sua Presença.

Até breve. 

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

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 –

hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]. Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer
comentário, nem qualquer palavra da minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta

para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com a minha Presença ...”
MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “...eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e

eu os convido a se reunir comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E
também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

*** 

1 – SRI AUROBINDO (22.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012.html

* 
2 – SNOW (19.08.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
* 

3 – ARCANJO ANAEL (14.03.2012)
 http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-14-de-marco-de-2012-autres.html

*** 

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://autresdimensions.info/article42f4.html

http://autresdimensions.info/pdf/NO_EYES-22_aout_2012-article42f4.pdf
22 de agosto de 2012

(Publicado em 23 de agosto de 2012)

*** 

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-14-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012.html
http://autresdimensions.info/article42f4.html
http://autresdimensions.info/pdf/NO_EYES-22_aout_2012-article42f4.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
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Áudio da Mensagem em Francês
Link para download: clique aqui

Eu sou NO EYES.
Que o Sopro do Grande Espírito nos acompanhe.

O que eu vou tentar exprimir, entre vocês, eu lhes peço para não ver ali simplesmente as palavras que eu vou
tentar empregar, mas, muito mais, para aproximar-se, de algum modo, da vivência.

O que eu vou dizer pode representar uma sequência do que lhes disse a minha Irmã MA ANANDA, faz algum
tempo (ndr: intervenção de MA ANANDA MOYI de 10 de novembro de 2012 (1)).

Isso implica no que foram denominadas (e isso ali se junta) as diferentes “visões”: a visão do olho (o que eu
não tinha), a visão etérea (muito superior à visão nomeada astral) e, sobretudo, a Visão do Coração.

***

Esta Visão do Coração não depende de um órgão sensorial.
Esta Visão do Coração não está absolutamente ligada, de uma maneira ou de outra, à clarividência, porque o

que é visto não é sob forma de cores, de identidades, de circunstâncias.
É uma visão que ocorre sem o que denominamos, comumente, “ver”.

Esta visão não é uma emanação da consciência através de um sentido, mesmo sutil.
Esta visão do Coração os leva a viver que tudo o que lhes parecia, antes que ela estivesse presente, como

exterior a vocês, desta vez, torna-se Interior a vocês.
É nesta Visão do Coração, propriamente falando, em sua manifestação, que pode encontrar-se a ressonância e

a ligação com o que os Arcanjos lhes nomearam como Infinita Presença ou Última Presença.
Ver com o Coração não é ter Coração ou manifestar o Coração.

Ver com o Coração necessita, de algum modo, de um esquecimento de si, de um esquecimento da nossa
vida, a fim de estar a serviço, totalmente, do que não nos implica, em meio à personalidade, e que propicia ver

além das aparências, além do órgão sensorial e, sobretudo, além de qualquer visualização ou de qualquer
representação.

Ver com o Coração é aproximar-se do coração do Coração.
Isso não é ainda viver o coração do Coração, mas é viver os movimentos, as flutuações.

É aproximar-se do que não é conhecido e que alcança o mistério do Grande Espírito.
É o que alcança a possibilidade de viver uma Comunhão com os Elementos e de viver, também, esta mesma

ação dos Elementos, na sua dissolução no Interior do Éter.

***

Ver com o Coração é, de algum modo, a cessação (ou o início da cessação) de um mecanismo de preensão
da consciência, situando um objeto, ou uma consciência como exterior a si ou como Interior a si.

Ver com o Coração necessita de desaparecer si mesmo, de não mais procurar ver (nem com os olhos, nem
com o 3º olho, nem o Éter), mas, sim, de superar o que é percebido.

NO EYES - 24 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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Porque, quando vocês superam e vocês transcendem tudo o que é percebido, então vocês descobrem que
vocês podem ver sem os olhos, ver sem órgão e ver outra coisa do que o que é conhecido.

Esse Ver não se importa com representações coloridas ou com a identificação do que quer que seja.
Esse Ver, esse Ver do Coração, é um mecanismo íntimo que é realmente o fato de fazer desaparecer todas as
limitações e todo sentido de uma consciência diferente da Grande Consciência do Grande Espírito e, em última

análise, logo a seguir, do Grande Todo, que vocês nomeiam Absoluto ou Parabrahman.
Vocês não podem ver com os olhos e ver com o Coração.

Vocês não podem permanecer na visão etérea e ver com o Coração, mesmo que isso possa parecer como
uma sequência lógica.

Ver com o Coração é, então, ver com a Verdade, ver além do olho, ver além do que distancia e separa.
É deixar-se atravessar, deixar vir a si, não mais exprimir no exterior de si qualquer visão.

Esse Ver não é somente um sentir, como vocês poderiam ter tendência de crer ou de imaginar.
Esse Ver, nada tem a ver com a visão, porque o que é visto será, de uma maneira ou de outra (que isso seja a

visão dos olhos, a visão etérea ou a clarividência), sempre dependente de separações das diferentes
consciências, das diferentes formas, de diferentes cores.

Ver com o Coração é, portanto, ver além das cores, além das formas.
É, em alguma parte, alcançar, já, o Grande Espírito.

Esse Ver está efetivamente associado a um estado da consciência.
O estado da consciência que se dirige para a sua resolução: esta resolução que é um desaparecimento de

todo sentido de ser uma identidade, de ser uma forma, de estar aqui ou de estar em outros lugares.
Eu diria que Ver com o Coração é Estar por toda parte ao mesmo tempo e ver, de algum modo, com qualquer

olho, mas não ser dependente deste olho.

***

Ver com o Coração é sentir a ressonância que ocorre na própria consciência, quando ela se torna
Transparente, totalmente.

Ver com o Coração é não mais ter limites (da consciência como do corpo), é nada parar, nada açambarcar,
nada projetar, nada solicitar.

Ver com o Coração é, como eu disse, desaparecer: desaparecer no próprio sentido de ser um ser, ou de ser
um Si.

E quando vocês desaparecem, totalmente, da aparência, de todo sentido e de toda consciência, então a Visão
do Coração pode se completar.

Esta Visão do Coração não é uma visão que separa, que discrimina, que julga.
Ela se contenta em estar na neutralidade a mais total, que nada projeta, que nada pensa, que nada imagina e

que, sobretudo, não está em uma reação.
Ver com o Coração é o momento em que pode ser vivida, na própria consciência, essa sensação de

Basculamento, de Reversão, onde vocês perdem todas as referências habituais e usuais da sua vida, que isso
seja a localização em partes do seu corpo, que isso seja a percepção de um corpo ou de um ambiente.

É o momento em que não há mais necessidade de ver.
Ver com o Coração é uma impressão e esta impressão não se refere, de nenhum modo, ao que é chamado de

visão, e não se refere, de nenhum modo, ao que é chamado de clarividência.
Ver com o Coração é ver tanto os detalhes, como a essência desses detalhes.

***

Para Ver com o Coração é preciso nada querer, nada desejar, nada pedir: simplesmente estar aí, na Paz,
deixar ser vivido o que se vive, sem nada buscar.

Naquele momento, vocês se apercebem de que vocês veem, efetivamente, muito além do sentido comum da
visão, muito além, até mesmo, do sentido espiritual do que é denominado visão, porque vocês veem o conjunto

do cenário, o conjunto do que está passando.
Porque vocês veem que tudo isso atua, não no exterior, mas em vocês, realmente, concretamente, fisicamente.

Ver com o Coração é não mais ser dependente de uma forma, de qualquer outra coisa senão desta
Transparência.

A Transparência propicia a Visão, a Visão do Coração, aquela que é uma impressão direta, que não manifesta
um julgamento e ainda menos uma discriminação, mas, sim, que lhes mostra o estado real do que é, não

olhado, mas do que está através de nós.
Foi assim que durante a minha passagem sobre a Terra, eu pude dar muitos elementos referentes ao Novo

Mundo.

***



***

O que vocês devem compreender é que esta Visão do Coração apenas ocorre, efetiva e concretamente,
quando vocês aceitam que tudo o que vocês veem com os olhos, como com a clarividência, como com a visão

etérea, apenas tem um tempo.
Ver com o Coração é ver fora do tempo, é ver fora da aparência, fora das cores, fora das formas.

É uma impressão.
Esta impressão não está submetida ao filtro da personalidade, não está submetida ao filtro do que lhes é

conhecido, mas se impõe sozinha, pela possibilidade que vocês têm de se manter nesta atitude de
passividade, de Transparência e de Humildade.

O interesse, se houver algum, da Visão com o Coração, não é levar uma solução (mesmo se isso for possível)
a alguma coisa, daí onde vocês estão, mas lhes mostra a Verdade e esta Verdade é uma grande Alegria.

***

E Ver com o Coração é o momento, de algum modo, em que vocês se aproximam bastante do centro do
Centro.

É o momento em que vocês se dirigem, pela Passagem da Porta Estreita, para a sua própria Ressurreição.
É o momento em que o peito sente o Sopro do Grande Espírito, como um estremecimento, como uma

Vibração intensa.
E é o momento em que até esta intensidade parece desaparecer, para fazer aparecer a Verdade para vocês.
Esta Verdade é uma grande Alegria, ela não tem necessidade de ser expressa em palavras e ela é, aliás, na
maioria das vezes, incomunicável por palavras (a visão etérea permite isso, mas não a Visão do Coração).

A Visão do Coração alcança o que é denominado, nas diversas tradições, Câmara íntima do Coração (mais
próxima do Centro) e que é, de fato, a associação de dois pontos específicos da consciência, transfigurados e
determinados, que são o chakra do Coração e o que é chamado de timo, ou que vocês chamam de Ponto ER

do peito (9º Corpo) (ndr: ver os esquemas abaixo).
É o local de onde se irradia o que vocês São, e é o local onde é percebido o que vocês São, na Infinita

Presença, e que é, de algum modo, o Último limite, a Última Passagem do efêmero à Eternidade.

***

Ver com o Coração deixa-se ver a Eternidade, deixa-se ver, como eu disse, além de toda aparência e de toda
forma, como de toda cor.

E ver assim, acalma, preenche-os de Paz, de gratidão, de bem-estar.
É o momento em que pode se revelar (e que se revela, aliás, cada vez mais) a Infinita Presença que assinala,

pela própria ação da Transparência que se estabelece, a não mais resistir, não mais se opor, não mais ver
outra coisa do que o que subtende os Mundos, as manifestações.

É compreender, enfim, realmente, e viver, realmente, a Unidade, onde o outro não lhes parece mais como algo
exterior a vocês, mas, sim, presente, realmente, em vocês.

 E retomando uma frase que eu gosto muito (pronunciada, no ocidente e no oriente, pelo CRISTO), esta frase
que é simplesmente “tornar-se de novo como uma criança para renascer”, mas também dizer que “o essencial

é invisível aos olhos” jamais será acessível aos sentidos, nem mesmo a uma consciência que vocês
denominariam expandida.

Ver com o Coração é fazer cessar qualquer sentido, é aceitar desaparecer de toda ilusão, desaparecer de todo
efêmero, para apenas manter algo muito mais amplo, muito mais vivo e, sobretudo, não dependendo de

qualquer sentido e de qualquer filtro.
Ver com o Coração é ver a evidência, é ver a Unidade, realmente, vivê-la, pela Transparência da sua carne.

***

Ver com o Coração é ver que nada do que é exterior pode existir se vocês não tiverem imaginado, recriado ou
projetado isso.

Ver com o Coração participa da Liberação e da Liberdade, porque nesse Ver, justamente, não há
discriminação, não há separação, não há projeção da consciência, nem recebimento de uma outra consciência.

Ver com o Coração é chegar mais perto deste indizível, é sentir a Porta Estreita que se entreabre.
É também pôr fim, definitivamente, ao fato de ser subjugado pela Atração e pela Visão, porque todos nós
sabemos que, sobre este mundo, a beleza do Sol, a beleza das árvores, a beleza de um Irmão ou de uma

Irmã, é retransmitida pelos sentidos, pelo conjunto dos sentidos.
A Visão do Coração não se importa com esses sentidos.



Ela vai além mesmo da sensação de ver as coisas conectadas à sua Unidade.
Ver com o Coração é, realmente, o momento em que vocês não mais existem, em que vocês desaparecem,
totalmente, em que vocês não tem mais o senso de ser alguma pessoa (nem vocês, nem aquele que é visto),

mas de que vocês são, indiscutivelmente, ao mesmo tempo os dois, sem ser um dos dois ou a soma dos dois.

***

É sentir esse estremecimento e esse Fogo no peito, e é desaparecer, por si só, nesta Visão do Coração.
É o momento em que não há mais necessidade de representação.

É o momento em que não há mais necessidade de se nutrir pelos sentidos, mas, muito mais, de se nutrir desta
Infinita Presença que é, eu os lembro, um momento de grande Alegria e de Fluidez, mesmo se isso não for

ainda o Absoluto, mesmo se (como tão bem lhes abordaram vários Anciãos) isso for inacessível aos sentidos,
inacessível à percepção.

É justamente a cessação de tudo isso que permite ver claramente com o Coração.
Vocês não estão sem ignorar que aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não têm a visão (que isso seja por
ocasião do nascimento ou mais tarde, independentemente da causa) desenvolvem, muito facilmente, outros

sentidos que podem compensar a falta desse sentido.
E bem, a Visão do Coração é o desaparecimento de todos os sentidos.

E o que vem compensar esta parada de todos os sentidos é, justamente, o que os aproxima, mais, do coração
do Coração, ou do centro do Centro, ou, se vocês preferirem, o que os faz atravessar esta Porta Estreita.

***

Ver com o Coração não é comparável a qualquer outra visão.
Porque esta Visão é uma Visão Íntima, deixando-se ver, de algum modo, não somente os fios que animam as

consciências e as circunstâncias, isso não é ver, não mais somente, a mão que move os fios, mas é ver através
de tudo isso.

Isso é uma impressão, e não somente um sentido: uma impressão que não dá lugar a qualquer dúvida, que não
dá lugar a qualquer interrogação, a qualquer interpretação.

E, dessa maneira, a Visão do Coração leva-os a ver a Verdade.
E isso não pode aparecer enquanto os sentidos estiverem em ação.

Vocês conhecem, é claro, tudo isso, através do que vocês nomeiam “a meditação”.
O fim da experiência dos sentidos, quaisquer que sejam, não os privam de nada, muito pelo contrário.

E vocês sabem, para aqueles de vocês que vivem isso, que são os momentos em que desaparece o conjunto
das percepções ligadas aos sentidos, ligadas à consciência, ligadas à própria Vibração (onde ela estiver), que

realiza esta aproximação (se eu puder dizê-lo desta maneira) do Absoluto.
O grande problema da consciência é que ela é dependente, justamente, das percepções.

Esta percepção apenas pode existir se o que é olhado for concebido como exterior e, portanto, como distinto.
Enquanto que a Visão do Coração se estabelece quando não há mais, justamente, distinção, divisão ou

separação, em si, como no exterior de si.

***

Ver com o Coração, vocês podem também interpretá-lo (ou imaginá-lo) como um conhecimento que eu
nomearia direto, ou seja, que não foi elaborado (por ideias, por pensamentos, mas que se instala sozinho (sem

incitar, de modo algum, qualquer confusão, qualquer discussão, qualquer possibilidade de erro).
Ver com o Coração é aceitar não mais ver, não mais sentir, não mais experimentar, não mais ter sensação, até

mesmo, de uma existência, em um corpo, em uma forma, ou seja no que for.
Se vocês chegarem a se aproximar, eu diria, da periferia desse coração do Coração, então, vocês irão

desaparecer, realmente.
 O que desaparece é tudo: a totalidade do que é efêmero, ligado aos sentidos, ligado, tanto ao bulício que

passa, como a uma visão que passa, ou a qualquer outra sensação.

***

E é neste estado, nesta neutralidade, que vocês são reabsorvidos no que pode se denominar,
indiferentemente: o Grande Espírito Original, o Absoluto, a a-consciência, de onde tudo chega, para onde tudo

volta (porque ele nunca partiu).
O que se desloca, de algum modo, é o tempo, não são vocês.



Mas sobre este mundo, todos nós nos habituamos ao momento, que isso seja o nascer do Sol e o pôr do Sol,
como o fato de ter o estômago vazio, ou ainda, a falta de sono.

O momento vem nos lembrar (a exigência, até mesmo, desse momento, em relação aos ciclos, aos hábitos)
das próprias percepções.

Percepções que nos confinam em uma lógica, e das quais vocês não podem se extrair, enquanto vocês
olharem para isso.

A Visão do Coração deixa-se ver o que é invisível, para os olhos como para o Éter.
A Visão do Coração faz desaparecer o conjunto dos sentidos, o conjunto das percepções, estabelecendo-os
nesta Transparência, onde mais nada, em vocês, pode parar o que quer que seja, nem mesmo definir o que

quer que seja.
E, no entanto (apesar desta ausência de definição), nesta Visão do Coração, tudo está perfeitamente no seu

lugar, tudo está perfeitamente localizado.
Mas, para isso, vocês precisam sair, vocês, do seu lugar e da sua localização.
Isso apenas pode ocorrer neste estado que antecede o fim de todo estado.

***

Ver com o Coração os aproxima da Paz Suprema, nos momentos de grande Paz, mas, também, de oscilações
ou de movimentos que podem, às vezes, desestabilizar (ou seja, o momento em que vocês saem desta grande

Paz para encontrar-se nos limites habituais dos sentidos e da percepção da sua vida).
Ver com o Coração é não mais viver a sua vida, nem mesmo estar na vida, mas, muito mais, ser a Vida, na sua

globalidade, não limitada por uma Dimensão, não limitada por uma forma ou por qualquer consciência.

***

Ver com o Coração é deixar-se atravessar, deixar-se impregnar, não mais com um órgão sensorial, tampouco,
até mesmo, com um chakra (que responderia sim ou não às suas perguntas), mas isso é uma evidência,

porque não há mais perguntas: vocês nada têm a perguntar e, no entanto, o que é essencial é-lhes conhecido e
reconhecido: o que dá esta Paz, como nenhuma outra.

Os sentidos, quaisquer que sejam, são fonte de vitalidade, são fonte de compreensão da vida, sobre este
mundo, mas não d’A Vida, com L maiúsculo e com V maiúsculo.

***

Ver com o Coração é aceitar ser Transparente a fim de não interferir, si mesmo, com o que é visto, com o
Coração, no Interior de si.

Ver em si é não mais depender dos sentidos, é não mais depender de qualquer filtro.
Vocês sabem que o olho humano não vê o que vê o olho da mosca, ou o olho do cavalo, porque cada olho é

adaptado a uma configuração, a uma expressão da consciência.
O olho jamais irá lhes dizer a Verdade.

Ele apenas dirá a verdade do que for interessante para ele.
É o mesmo para a clarividência.

A expressão da Visão do Coração poderia ser denominada: conhecimento direto.
Isso não é, certamente, simplesmente uma intuição, nem mesmo uma percepção extrassensorial, mas é uma

impressão e uma impregnação que supera amplamente o contexto dos sentidos ou o contexto de
funcionamento da própria consciência.

É nesse sentido que acolher, em si, a Luz e a Verdade (que nós nomeemos Grande Espírito ou CRISTO, nada
muda), permite iluminar.

Mas esta iluminação não é suficiente.
Esta iluminação vai conduzi-los à Transparência que é a melhor maneira de deixar passar a Luz, sem

interrompê-la, sem desviá-la, sem modificá-la.
É aí que ocorre a Visão do Coração.

Aquela que nada julga do que é visto em si.
Aquela que nada condena, nem nada lisonjeia.

É, portanto, uma visão neutra porque não implica em qualquer ação, nem em qualquer reação, da própria
pessoa.

***



Ver com o Coração os aproxima do centro do Centro, da Transparência, da Humildade, da Infância, e os coloca
no que eu nomearia: o estado de meditação perfeito.

É o momento, como expressou, em duas ocasiões, a minha Irmã SNOW (ndr: intervenções de SNOW de 1º e
de 17 de novembro de 2012 (2)), em que vocês sentem a ação dos Elementos.

Vocês diferenciam, primeiro, os Elementos, pelo seu conteúdo e pelas suas próprias percepções: o Fogo não
é o Ar.

A Água não é o Ar, tampouco.
E vocês sabem que a um dado momento, esses Elementos se conjugam, casam-se entre eles, permitindo

ativar, totalmente, as estruturas.
Essas estruturas foram definidas como o Quinto Elemento, ou Éter, ou o ER da cabeça, como o ER do peito.

E é precisamente nesse nível que se vive a Fusão dos Elementos.
E esta Fusão dos Elementos cria a Transparência.

Ou seja, quando um Elemento não está mais isolado, mas entra em ressonância (em vocês, como por toda
parte, com os outros), cria-se a Realidade do Éter do Fogo.

Este Éter do Fogo (que é o Ponto ER) deixa-se ver o que está além da visão, deixa-se ver: o Coração.
E, no Coração (e isso não é uma metáfora): Tudo ali está.

Nada mais pode existir em outros lugares senão no Coração.
E esse Coração, ele está no seu peito, que isso seja na sua contraparte física, com na parte mais elevada, em

Vibração, como no que está além, até mesmo, de qualquer Vibração.
Oscilar em torno desse Centro é o que os aproxima (mesmo se a amplitude do movimento lhes parecer

demasiadamente importante) do coração do Coração e, portanto, da Visão do Coração.
A Fusão dos Elementos que acontece sobre a Terra, o Despertar da Terra, o tam-tam da Terra e do Céu, o

tam-tam do Espírito, em vocês (no nível do Ar e, então, do Cordão Celeste que vocês nomeiam: o Canal
Mariano), tudo isso participa da mesma dinâmica, visando simplesmente fazê-los desaparecer, torná-los

Transparentes.
 É nesta Transparência que se desenrola, no coração do Coração, a totalidade do que os seus sentidos podem

deixar-se ver, crer, sentir.

***

Ver com o Coração é, então, o momento em que vocês aceitam, realmente, não mais ver, nem a sua vida, nem
a vida do outro: há apenas a Luz.

E, no entanto, nesta Luz, há este conhecimento direto que não é uma intuição, que é muito mais do que isso.
Porque a intuição pode estar sujeita à interpretação, e ao julgamento, à coloração pessoal.

Enquanto que a Visão do Coração lhes dá acesso à Transparência de tudo o que era opaco anteriormente,
mas não como algo que seria exterior, mas que se desenrola, na totalidade, em vocês.

O Elemento Ar é, naturalmente, onipresente, nesse nível.
É nesse sentido, também, que o Arcanjo URIEL intervém, agora, depois de METATRON, depois da abertura
da Porta Posterior (o que vocês nomeiam KI-RIS-TI, aí onde estão as Asas Etéreas), deixando-se viver esta

Transparência, este Abandono do Si, e esta Liberdade e esta Maturidade.

***

Observem bem os momentos em que, em vocês, desaparecem as percepções dos sentidos, assim como as
percepções Vibratórias, que podem se expressar por uma sensação de desestabilização.

Porque, de imediato, é claro, vocês irão se dizer: “o que eu fiz para baixar a minha Vibração?”.
Qual é a circunstância que permite o que vocês tomam, em um primeiro momento, por um abaixamento da

consciência, se isso não é, na realidade, apenas o seu desaparecimento, puro e simples?
Eu os convido, não para exercer uma vigilância a cada instante, mas para se lembrar de que nos momentos em
que lhes parecer oscilar, nos momentos em que lhes parecer ver desaparecer uma percepção Vibral, naquele

momento, lembrem-se de que vocês jamais estiveram tão próximos da Visão do Coração e, portanto, do centro
do Centro.

Há, apenas (de maneira figurada), que dar um passinho a mais, para encontrar a Imobilidade e a Transparência
Total.

Aceitem se entregar ao Grande Espírito, e o Grande Espírito irá fazê-los ver (além dos limites de qualquer
visão), na Visão do Coração, pela impressão e pela impregnação, todos os Universos, todos os Mundos, todas

as consciências.
Naquele momento, vocês saberão realmente (porque vocês irão vivê-lo, realmente) o que é a Liberdade.

Ela está aí, e ela não está em nenhuma parte em outros lugares.



***

No coração do Coração há a Paz, há a Tranquilidade, há o desaparecimento de tudo o que é resistência, de
toda pessoa: é a Última Presença, aquela que pode lhes parecer culminar em uma ausência, mas que não é,

nem uma ausência, nem uma presença, mas que é a única Verdade.
As circunstâncias deste mundo, atualmente, onde sopram o Grande Espírito e os Elementos, é um período

capital para dar esse último passo.
Porque aí se encontra, eu diria, a verdadeira metamorfose.

Naturalmente, o que eu digo, além das minhas palavras, é principalmente para tentar impregná-los (além
mesmo das definições das minhas palavras) do que pode ser, se vocês não estiverem vivendo isso, a Última

Presença, a Porta específica para o Absoluto.
E, conforme lhes disseram vários Anciãos, várias Estrelas: o Absoluto já está aí.

Foram vocês, simplesmente, que se afastaram.
Independentemente das razões, elas não têm importância.

Porque, hoje, essas razões não se mantêm mais, porque o Grande Espírito já bateu à sua porta, atrás das
costas, no topo da cabeça, nas Portas do peito e, agora, no coração do Coração.

Nada mais há a fazer senão abrir.
E para esta abertura não há melhor palavra do que a Transparência: nada parar, nada reter, simplesmente

deixar-se atravessar.
Deixar-se atravessar é viver a não-separação, é viver a Fusão com o Grande Espírito, é descobrir o sentido de

“Ser Amor”, além de toda consideração humana e, até mesmo fraternal.
É descobrir, ao mesmo tempo, o que é, simultaneamente, a essência e a própria substância da Vida.

***

Ver com o Coração é Estar Livre de todos os condicionamentos, de todas as opacidades e, também, de todos
os sofrimentos e de todas as memórias que puderam existir, neste mundo.

É participar, plenamente, da Vida, e não somente da sua vida.

***

Eis, então, algumas palavras que eu pude encontrar, podendo desencadear, em vocês, a superação do que
pode ser visto, habitualmente, e percebido, habitualmente.

Eu apenas posso lhes desejar a mais perfeita das Transparências, aí onde está o coração do Coração e a
Visão do Coração.

Essa irradiação, do Ser e do não-Ser, é natural.
Não há necessidade de vocês para Ser, justamente.

Se vocês chegarem a aprender a essência das minhas palavras e seguirem, aliás, depois, essas palavras,
então o que eu tinha a lhes dizer já terá atingido o seu alvo.

***

Então, Irmãs e Irmãos na humanidade, encarnados sobre a Terra, eu Amo vocês.
Mas, dizer-lhes isso, é também cantá-lo a mim mesma.

Que todas as bênçãos do Grande Espírito estejam em vocês, e passando através de vocês.
NO EYES lhes diz: até uma próxima ocasião.

Até logo.

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

NDR:
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