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Bem, caros amigos, bom dia.
Eu me vejo extremamente animado por estar entre vocês, sobretudo neste dia, que é o primeiro do ano e que, para mim, em minha
vida, era extremamente importante.
É um dia que se deve passar, o mais possível, no bom humor, quaisquer que sejam os eventos a vir, ou não vir, aliás.

O importante é estar completamente centrado no instante presente, no momento presente, na verdade do que vocês são no
coração, uns com os outros.
E eu vejo que vocês são extremamente numerosos.
Isso é extremamente importante.
Nós vamos poder engajar o que eu gosto, acima de tudo, ou seja, uma grande discussão com respostas que os preocupam.
Assim, primeiramente, vou responder a essas questões, se efetivamente quiserem.

Questão: há precisões sobre os eventos a vir?

Caro amigo, os eventos estão aí!
Talvez sim, talvez não!
Entretanto, parece que a Terra, efetivamente, quer despertar.
Os elementos estão se ativando, com extrema rapidez, de um lado e do outro do planeta.
Então, talvez, tenhamos a alegria de receber o espancar, a fim de elevar-nos.
Talvez.
Isso não pode ser afirmativo.

Há premissas, suspeitas de que algo está acontecendo.
No instante presente em que eu falo com vocês, outros vulcões do cinturão de fogo do Pacífico estão entrando em erupção.
O magma chega a encontrar uma força de saída e isso quer dizer, portanto, que a Terra está exprimindo sua subida desde os planos
os mais comprimidos até os planos de elevação, que eram esperados há vários dias.
Parecia-me que o espancar começou a produzir seus pequenos efeitos esperados.
Mas nós apenas poderemos estar certos disso se esses eventos confirmarem-se nas horas que vêm.

O conjunto do planeta será consagrado e será concernido por esses eventos.
Obviamente, o conjunto de eventos não poderá tocar toda uma região específica, mas será estendido sobre toda a superfície do
globo, de maneira a distribuir esse furor elementar em função do papel atribuído e não respeitado de cada continente.

No que concerne à parte do globo em que vocês vivem, o Ocidente da França, mais especificamente, pareceria tratar-se de
fenômenos dos quais já falei, de comunicação, de transporte e de deslocamento talvez, também, o elemento ar.
O elemento ar pode significar, eu os lembro, tanto a tempestade aérica como, também, tudo o que viaja no ar: os micróbios, as
bactérias, e assim por diante, mas, também, a loucura humana, como um vento de loucura, o que quer dizer que o espírito humano faz
não importa o quê.
Aí está, provavelmente, o que acontecerá, se os eventos produzem-se ao nível da França.

O fogo concerne, quanto a ele, ao que nós chamamos: «de um lado e do outro do cinturão do fogo do Pacífico e os
vulcões».
O elemento água vai concernir, mais, à América do Norte e à América Central.
O elemento terra concernirá a diversas regiões do globo, aí, que nós não podemos precisar.
Isso dependerá da amplitude dos eventos preliminares.
Da intensidade do ar, da intensidade da água e do fogo resultará a ação terrestre.

Questão: o que você havia ensinado em sua vida, sobre a importância dos doze primeiros dias do ano em relação aos doze
meses do ano, continha válido?

Isso, efetivamente, continua válido, e continuará válido, porque não fui eu que o disse primeiro.
Esse ensinamento é o ensinamento venerável da Kabala, que consiste em atribuir, a cada dia do ano, um gênio cabalístico
extremamente preciso.
Mas, também, cada dia representa, para os doze primeiros dias do ano, os doze meses do ano.
Mas lembrem-se, de qualquer forma, de que há uma pequena nuance: o ano novo da tradição judaico cabalística não cai no novo
ano do Ocidente.
Mas o princípio era o mesmo.
Penso que isso pode verificar-se.
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Se vocês cultivam, se semeiam, se estão de humor igual durante esses doze dias, vocês se prometem, efetivamente, os doze meses
do ano numa certa serenidade.

Convém, agora, durante esses doze dias, fazer o que bom lhes parece.
Entretanto, é importante tentar, sobretudo, ao nível mental, emocional, manter a maior serenidade, a maior paz, como eu já dizia.

Isso é extremamente importante, agora, se os eventos que são produzidos e que continuam a produzir-se, na hora em que eu lhes falo,
sobre o planeta, inauguram, também, o que acontecerá durante os doze meses do ano.
Os doze dias são representações.

Vocês imaginam o ano 2006!
É um ano no qual será necessário estar extremamente centrado, extremamente sereno, extremamente centrado no coração, na
fraternidade, no amor, obviamente, porque não grande coisa no exterior poderá ser uma fonte de contentamento, uma fonte de prazer,
como vocês têm tanto o hábito neste planeta.
O prazer é a alegria de descobrir o próprio coração, a própria alma, o próprio espírito.
Aí está a verdade única, essencial, primordial, sobretudo para este ano.

Questão: como energizar o alimento?

Basta, no momento em que se cozinha, cozinhar com amor, fazer isso como uma doação de si, extremamente importante.
O casulo de Luz etéreo que vocês utilizam para cozinhar, o casulo astral que vocês utilizam e sua aura, na qual vocês banham seus
alimentos, vai impregnar as moléculas constituintes do que vocês vão dar para comer.
É evidente que cozinhar em estado de serenidade, em estado de amor no interior vai dar alimentos que serão muito mais
digestivos, e, como você entende, caro amigo, muito mais energéticos.
Aí está a verdade.

Vocês vão reencontrar, progressivamente, o interesse da alimentação sadia, energética, mas, também, preparada nas mesmas
condições sadias, energéticas, biológicas, naturais.

A arte e a maneira de preparar a refeição é tão importante quanto o ingrediente, porque o que vocês ali colocam, naquele momento, é
extremamente sutil e emanado de seus casulos etéreo e astral, vai fixar-se no alimento e vai penetrar, diretamente, naqueles que vocês
alimentam.

É extremamente importante tomar consciência de que o fato de cozinhar, de dar a comer e de comer é um ato extremamente
energético, extremamente potente.

Questão: hoje, ser portador da Luz é ser canal? Ou será que portar a Luz pode viver-se em outro estado que não o estado de
canal?

O estado de canal de que você fala, caro amigo, absolutamente, nada tem a ver com o fato de ser portador de Luz.
O fenômeno de channel é um fenômeno extremamente recente, que remonta aos anos oitenta.
Houve, certamente, precursores, anteriormente.

Mas o portador de Luz não é, necessariamente, um canal, assim como um canal não é, necessariamente, um portador de
Luz.

O portador de Luz é aquele que abriu o coração para a fraternidade, para o amor universal, para a presença do Cristo nele.
Aquele que está assim é o canal da Luz autêntica.

Ele pode, efetivamente, entrar em contato, como eu entrava em contato, com energias arcangélicas ou outros tipos de consciências,
mas não é obrigado a canalizar, no sentido em que vocês entendem.

Entretanto, ser portador de Luz constitui o que lhes é solicitado hoje.
Além da mestria, ser portador de Luz é, também, aceitar sua Luz, é aceitar irradiar essa qualidade energética, abrir seus
casulos, abrir o coração, abrir os canais sutis, a fim de deixar a energia do canal do éter difundir-se.

Essa energia da quinta dimensão deve chegar aos alimentos, nos seres ao redor de vocês, no planeta ao redor de vocês.
Portador de Luz, certamente, mas não há obrigação de ser canal.
Há, aqui, uma distinção extremamente importante.

O fenômeno de canal necessita de uma ativação específica do que se chama a coroa Kether.
Ser portador de Luz necessita da ativação de kether, mas, também, e sobretudo, a transformação das energias de kether em
Tiferet, ou seja, à irradiação Crística e à irradiação arcangélica, mas, também, Mariana.

A energia da Santa Trindade, pelo canal triplo do coração, deve poder exprimir-se livremente.
Aí, torna-se portador de Luz, e não antes.

Questão: em relação ao que você acaba de elaborar, poderia desenvolver mais sobre a noção de «canal» e sobre a noção de
irradiação?

Perfeitamente.
Eu creio que o mais simples é, ao final da canalização, transmitir-lhes, um pouquinho, como o fazia a Divina Mamãe, a energia, ao nível
do coração, da irradiação da quinta dimensão, abrindo o casulo de Luz do canal no qual estou.

Abrindo a concha astral e a concha mental do alto a baixo, vou permitir a liberação da energia da irradiação da potência do canal do
éter através do coração.

Poder-se-ia elaborar concepções e falar longamente, mas, o melhor, é sentir a qualidade energética, a qualidade vibratória, a
qualidade de amor correspondente à realidade do amor Crístico.



Isso, eu lhes mostrarei, se efetivamente quiserem, e se lhes convém, ao final da canalização.
Isso valerá mais do que um longo discurso.

Agora, eu dou algumas palavras de explicação ao nível do encanamento.
A coroa kether, quando se abre, permite acolher algumas formas de consciências exteriores à consciência, de maneira a produzir um
processo que vocês chamam canalização, channel.

Mas, quando esse canal está aberto, não importa qual forma de Luz ou de sombra pode entrar.
Nada assegura, naquele momento, que há abertura do canal do amor e, portanto, autenticidade da Luz que penetra.

Para isso, é necessário que as energias da coroa sejam transmutadas, reorientadas para o canal do coração e para o chacra do
coração.
É apenas a partir do momento em que as energias da coroa kether, as energias do kundalini, da shushumna, desse canal
mediano sobem (energia descendente, energia ascendente) que todas as duas vêm emergir ao nível do chacra do coração,
perfurar o casulo etéreo, o casulo astral e o casulo mental, ainda mais longe.

Naquele momento, há abertura da realidade e da totalidade da energia da quinta dimensão.
Não antes, e não de outro modo.
Apenas pode haver autenticidade total a partir do momento em que o ser portador de Luz ativa a totalidade desse processo nele.

Questão: como saber quando estamos nessa irradiação de quinta dimensão?

Bem, caro amigo, é muito simples.
Ali se está quando se está no êxtase, no Samadhi, na alegria interior, quando o coração irradia, totalmente.
Eu lhes mostrarei ao final.

E, quando vocês tiverem vivido isso uma vez na vida, compreenderão quando ali estão e quando ali vocês não estão.
Não é um processo intelectual ou energético que concerne à coroa, nem a shushumna, mas concerne, unicamente, à energia que está
no peito, ou seja, que o que é sentido lá em cima, ao nível da coroa, deve ser sentido, do mesmo modo, ao nível do chacra do
coração.

Não se esqueçam de que, na tradição Oriental, representa-se o chacra coronal como um duplo chacra, com uma dupla flor.
Há uma primeira flor central, que é a flor do sétimo chacra, mas, ao centro dessa coroa, há outra flor, que é a flor do chacra do coração.
Enquanto vocês não juntaram a energia de Kether com a energia de Tiferet, não pode haver estado de Luz.

Não pode haver a definição do portador de Luz.
E essa conexão apenas se pode fazer estando perfeitamente alinhado, tentando permanecer o mais possível nessa consciência, o que
quer dizer que, no momento privilegiado em que se manifesta essa vibração (porque se trata, efetivamente, de uma vibração, que se
ativa ao nível do coração), a partir do momento em que esse estado vibratório começa a aparecer (e vocês podem gerá-lo sozinhos,
vocês compreenderam, estando deitados, levando a consciência sobre a coroa e, em seguida, levando a consciência sobre a
shushumna e ativando os dois pontos vibratórios e pedindo à shushumna subir, pedindo à energia Kether descer; essas duas
energias vão encontrar-se ao nível do coração), vocês vão sentir a vibração do portador de Luz.
Uma alegria extraordinária vai invadir todo o peito.

Aí está a realidade.
Aí, não pode haver engano.
Aí, não pode haver erro.
E, quando esse estado é gerado, é preciso manter o fogo, porque se trata, efetivamente, de um fogo.
É preciso mantê-lo, desenvolvê-lo, nutri-lo.
É preciso manter esse estado de alegria ligada à ativação de Tiferet e à perfuração do casulo etéreo, do casulo astral, do casulo
mental.

Questão: como mantê-lo, no quotidiano?

É um treinamento de cada minuto.
A primeira vez que vocês vivem isso, vocês pensam que é maravilhoso, que isso vai durar toda a vida.
E, efetivamente, não, isso dura alguns dias, algumas semanas, e, depois, isso se vai, deixando-lhes uma impressão de nostalgia
extremamente potente.

É o desespero que habita a alma de ter encontrado a Luz, de ter, enfim, compreendido a Luz, de ter integrado a Luz e,
depois, ela se afasta, como aquele que vive uma experiência de morte iminente, uma EQM.

É a mesma coisa, há a nostalgia da Luz e, depois, por força de estar nesse desespero da alma, por força de orar, de suplicar, por força
de estar alinhado, por força de fazer trabalhos energéticos, de fazer trabalhos de consciência que os obrigam a melhorar, com o tempo,
bem, um belo dia, isso chega e instala-se, definitivamente.

Mas todo o mundo passa por esse processo de reencontro consciente com a Luz, de alegria indizível.
É a transfiguração.
Mas a transfiguração não é a elevação com os Mestres: é o reencontro com a Luz, que não faz um portador de Luz.

O portador de Luz sobrevém, em geral, na mesma vida, mas anos mais tarde, dezenas de anos mais tarde, no momento em
que há amadurecimento da alma, no momento em que essa Luz não pode ser utilizada para outra coisa além de servir à
Luz, quando a certeza é estabelecida na alma.

Naquele momento, o indizível torna-se o quotidiano.
Não é uma experiência que possa encontrar-se assim, mesmo tendo uma atitude de vida exemplar, perfeita, como um monge perfeito,
que não beija, que não come, que nada faz além de orar todo o dia.
Isso participa do caminho da alma e nada mais.

Esse fenômeno de ativação do coração pode cair sobre um grande criminoso, sobre alguém que não era branco, de modo algum, mas
que era negro, e, depois, de um dia para o outro, ele se torna branco.



E depois, há pessoas que vão trabalhar toda a vida e que não terão, mesmo, a transfiguração, porque não é o momento para a alma
delas.

Mas estejam certos de que, se nesta vida, vocês vivem a transfiguração, ou seja, a primeira ignição da lâmpada do coração, um dia ou
outro, durante sua vida, vocês a estabelecerão de maneira definitiva, e vocês se tornarão, naquele momento, portadores de Luz.
Portanto, não se desesperem, jamais.

Enquanto há um sopro e vocês estão na vida, isso se produzirá.
O ser humano inscreveu nele a nostalgia da Luz e, a partir do momento em que ele reencontrou a Luz uma primeira vez, ele não parará,
toda a sua vida, de procurar essa Luz, e aí está a grandeza do homem.
Aí está sua evolução de portador de Luz, essa sede inextinguível de procurar noite e dia, a Luz.
Isso faz parte da iniciação.
Não há outro caminho.

Questão: há um meio que permita «encurtar» esse caminho?

Não, não, é impossível.
É estritamente impossível.
Há apenas um caminho, que é pessoal a cada ser humano encarnado, a cada alma.
Há, para alguns, a distância entre a experiência primeira da transfiguração e a elevação vai produzir-se de um ano para o outro.
E há outros que vão esperar quarenta anos, cinquenta anos.
Ali, nada se pode.

É a própria natureza da glória do homem, da Divindade do homem.
O único modo de encurtar, há apenas um, e foi o Cristo quem lhes deu: voltar a tornar-se como uma criança, simples, esquecer-se de
tudo, dizer «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha», totalmente, inteiramente, e, por vezes, isso ainda não basta.

Questão: poderia desenvolver o termo «maturidade da alma»?

Perfeitamente.
A maturidade da alma corresponde ao fortalecimento da alma, ou seja, a alma, a um dado momento, que já é Luz, aceita o caminho de
retorno à Unidade.
Isso quer dizer que a alma compreendeu que ela não tem mais necessidade de encarnação.
Ela se volta, então, para o Espírito, para a mônada superior, para o átomo embrião, espiritual, divino, o mais alto.

Naquele momento, a alma é dita «fortalecida na maturidade».
Simbolicamente, essa maturidade é ligada à cifra sete: para o homem, 7x7, portanto, 49 anos, e, para a mulher, 6x7, portanto, 42 anos.

A maturidade simbólica corresponde ao fato do fortalecimento da alma.
No momento em que a alma está fortalecida, torna-se possível tornar-se portador de Luz, mas vejo, daqui, que vão dizer-me «mas eu já
passei dos 49 anos, então, espero, desde então, ainda mais tempo!».
E sim, é assim.

Questão: a extensão do caminho da alma depende do contrato que se passou?

Isso é extremamente, eu diria, não complexo, mas específico para cada caminho.
Cada alma é diferente.
Há as que estabeleceram isso por contrato, no momento em que elas sabem que, na vida em que vão descer, elas devem assumir o
desafio da transfiguração, portanto, da elevação.

Elas podem decidir, antes de vir, em alguns casos, que esse lapso de tempo será mais ou menos longo.
Mas, regra geral, a alma, antes de descer, decide deixar esse tempo móvel, em função de circunstâncias da vida.
Mas compreendam, efetivamente, que não há elementos limitantes ao nível cármico.

A partir do momento em que vocês chegam à transfiguração, isso significa que vocês estão prontos para viver a transfiguração.
Não pode haver derrogação a essa regra.
Isso é extremamente preciso.
É mecânico.

O que não é mecânico e que é mais de natureza quântica é a diferença que vocês verão entre a transfiguração de uma alma e a
transfiguração de outra alma em relação ao fenômeno de elevação.

Mas não sejam tão ansiosos assim para viver no fenômeno de elevação da quinta dimensão porque, naquele momento, na quinta
dimensão, quando vocês se tornam portadores de Luz (mesmo se, em minha vida, eu jamais o tenha mostrado diante de meus
discípulos), existem, também, períodos nos quais se sente muito só com essa Luz.
Efetivamente, tem-se a alegria interior.

Mas essa alegria interior, o fato de participar da Unidade Divina, dá, também, a responsabilidade de portar o peso do
sofrimento dos outros.
Vocês percebem, totalmente, o sofrimento da formiga, no outro extremo do planeta, da pobre criança que morre de fome a dez mil
quilômetros daí.
Vocês se tornam conscientes além do que possam imaginar.
Isso não é sempre tão fácil.

Entretanto, eu concebo que é melhor estar na alegria permanente, sobretudo, quando se conheceu a primeira transfiguração, a
nostalgia é tal, o sofrimento é tal, que ele os empurra a reencontrar, o mais rapidamente possível, esse estado de consciência.

Questão: como amar a encarnação?

É uma questão muito séria, muito importante.
Não séria, mas importante, a partir do momento em que se compreende o princípio da encarnação, o sentido da encarnação, que é o



de encontrar a Luz, de espiritualizar a matéria.

É muito difícil, para as almas nostálgicas da Luz que não cortaram, completamente, as portas com o outro lado, que têm uma atração
mórbida pelo que está do outro lado, é difícil amar a encarnação, porque, efetivamente, eu, que estou do outro lado, posso dizer-lhes
que o inferno é aí onde vocês estão, não é lá onde eu estou.
Isso é certo.

Entretanto, convém estar extremamente encarnado, porque a Luz não pode crescer em algo que é evanescente, que não é
fixo, que não está densificado.
A encarnação é algo de extremamente antigo, que tomou éons e éons antes de chegar ao estágio de beleza em que vocês
estão.

Convém, como todo criador (vocês são criadores de seu corpo, de sua realidade), acompanhar a criação até seu retorno à Unidade,
até seu retorno à Divindade.
Vocês criaram um corpo, vocês são responsáveis por ele.

E essa criação, é preciso levá-la ao seu termo, em uma vida, em mil vidas, se necessário.
Mas é um jogo ao qual vocês, livremente, consentiram, livremente, determinaram.
Ninguém os empurrou ou conduziu a um corpo.
Vocês ali vieram sozinhos.

Agora, como amar a encarnação?
Compreendendo esse mistério fundamental da vida: convém transformar o inferno em paraíso, tornando-se um portador de Luz.

Questão: como lutar contra o mental?

O mais simples, caro amigo, é fazer calar o mental.
Como se faz calar o mental?
Meditando, fazendo alguma coisa.

Nos momentos em que vocês estão ocupados numa tarefa doméstica, profissional, o mental cala-se.
Quando o mental fala, ele os induz na divisão, na separação, quando vocês começam a refletir, ao invés de agir, assim que vocês se
colocam a questão, vocês já estão na divisão.
E o mental é um obstáculo extremamente importante, porque é o último obstáculo para a ativação do coração.

Foi por isso que eu falei, há pouco, de perfurar o casulo do mental, o que faremos em breve.
Infelizmente, nada há de novo para fazer calar o mental, fora a meditação, fora a derivação para outras tarefas.

Mas, efetivamente, o mental é, certamente, o obstáculo essencial à abertura total do coração, porque há alguém, em vocês, que não
quer, sobretudo, que o coração se abra: é a personalidade, porque ela crê que ela vai morrer.
E ela não quer, sobretudo, morrer.
Ela quer, sobretudo, que tudo perdure como está.
Ela insiste, mesmo, a fazê-los crer que vocês são imortais, que vocês vão viver milhares de anos.

Aí, é o ego, a personalidade que lhes mente durante o dia todo.
E é a última a soltar e é ela que ocupa o mental.
Não são vocês que ocupam o mental.
Todas as criações mentais são criações do ego, da personalidade.

É por isso que o Cristo dizia: «Voltem a tornar-se como crianças. Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a
tornar-se como uma criança», assim como Ele disse «Será mais difícil a um rico entrar no paraíso do que a um camelo
passar pelo buraco de uma agulha».

O que Ele queria dizer com isso?
Ele queria dizer que, quanto mais vocês tenham construído esquemas mentais, quanto mais têm, também, posses, quaisquer que
sejam, apegos, mais lhes será difícil chegar à abertura do coração.

Não para passar ao outro lado, mas para abrir o coração.
A abertura total do coração é o momento último da elevação.
É um momento extremamente importante, que necessita de um abandono e de um desespero total para chegar a isso.

Então, caros amigos, vamos fazer algo em que o mental cale-se.
Vou pedir-lhes para ficarem com os braços e as pernas descruzadas e fechar seus olhos.
Eu descrevo, de qualquer forma, o processo que acontece, progressivamente e à medida que ele se produz.
Há, primeiro, um fenômeno de ação maior da coroa.
Vocês levam sua consciência, seu interesse, sobre a coroa acima da cabeça, no kether, como dizem os cabalistas.
Aí, vocês sentem a vibração.

Talvez, mesmo, sintam-na há muito tempo.
Em seguida, um pouquinho mais difícil, vocês vão à parte inferior de sua coluna vertebral, onde há o sacro, onde se encontra a
shushumna.
Sua consciência dirige-se ao ponto do sacro.
E ele vibra.

E, aí, vocês deixam as energias da coroa descer e as energias do sacro subir.
Tudo isso nas costas.
Uma energia que desce, uma energia que sobe.
Aproximadamente no meio das costas, as energias estão atrás do corpo.
Agora, será necessário que eu abra o casulo etéreo, o casulo astral e o casulo mental de meu canal.

Vocês, vocês estão centrados em suas costas, de momento, na altura do coração, mas em suas costas.



Nós perfuramos o casulo etéreo.
Agora, nós atacamos o casulo astral.
E, agora, o mais difícil, o casulo mental.

Agora, vocês sentem o reforço de energias na coroa, que descem e que se precipitam e que voltam a subir, também, desde o sacro.
E, pouco a pouco, a translação faz-se de trás para frente.
Aí está, isso acontece na frente do coração.

E, aí, agora, eu irradio, eu mesmo, o portador de Luz.
Aí está, isso chega a vocês, agora.
E, agora, se estão prontos e se vocês o desejam, vou perfurar, na frente de vocês, o casulo etéreo, o casulo astral e, enfim, o casulo
mental.
E, aí, a energia que estava em rotação ao nível de Tiferet, vai poder sair, livremente.

E aí está, meus caros amigos.
Era meu presente do novo ano.
Eu lhes aporto, agora, toda a minha bênção e vocês podem permanecer nesse estado durante alguns minutos, se desejarem.
Eu lhes digo, em todo caso, até muito em breve, e eu lhes aporto todo o meu amor.
E perseverem no caminho.
Eu lhes digo até breve.

__________________
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Bem, caros amigos, bom dia!
Vocês me veem muito contente por reencontrá-los hoje.
E eu lhes aporto, de imediato, toda a minha bênção por sua necessidade de compreensão.
E vou, primeiramente, voltar ao que pude dizer ao meu canal, há três noites, em relação a esses fenômenos de barreiras de
consciência expandidas e, sobretudo, de novas raízes.
É extremamente importante compreendê-lo e eu vou, aliás, começar por um curso.
Há, no ser humano, certo número de barreiras.
A palavra barreira tem um significado extremamente preciso: o que separa dois espaços, ou um casulo preciso de outro casulo ou de
outro espaço.
Há grandes barreiras ou pequenas barreiras.
Elas são situadas, primeiro, no ser humano.
As grandes barreiras são situadas na raiz dos membros, ao nível dos ombros, ao nível das virilhas.
Essas grandes barreiras permitem a ruptura, a separação entre o corpo etéreo e o corpo mental.

Agora, nós temos quatro outras barreiras que são situadas, elas, ao nível das pequenas barreiras.
Essas pequenas barreiras são situadas ao nível das articulações dos pulsos e ao nível das articulações dos tornozelos.
Essas pequenas barreiras formam uma separação entre o que se chama o corpo astral e o corpo etéreo.
Assim, em cada membro, nós temos duas barreiras: uma grande barreira e uma pequena barreira, que separam, portanto, o corpo
mental do corpo etéreo e o corpo etéreo do corpo astral.
Essas barreiras são instituídas para evitar que certo número de fenômenos produza-se e, em especial, a descida direta de uma
perturbação mental ao nível etéreo ou de uma perturbação astral, diretamente, no corpo etéreo.
São processos evolutivos que foram implementados há efetivamente muito tempo, quando da constituição do corpo físico da
humanidade atualmente encarnada sobre a Terra.

Cada uma dessas barreiras governa um território específico.
É demasiado complicado entrar nisso hoje.
Mas saibam, simplesmente, que a cada uma dessas barreiras corresponde o que se chama um código de consciência expandida que
permite, quando algumas condições são reunidas, abrir a barreira e, portanto, abrir a comunicação entre o corpo mental e o
corpo etéreo, ou, ainda, entre o corpo astral e o corpo etéreo.
Mas isso necessita, antes de abrir a porta, que o plano etéreo correspondente seja desengajado de todas as influências nefastas ao
nível do corpo mental ou do corpo astral.
Caso contrário, se vocês abrem a barreira e, em um dos espaços, há algo que está perturbado, bem, isso passa ao outro
lado.
Isso é muito simples a compreender.

Cada barreira corresponde, portanto, a um código de consciência expandida.
Ora, quando da passagem da terceira à quinta dimensão, que está produzindo-se para essa humanidade, há uma passagem de
barreira.
Mas a passagem de barreira apenas pode ser feita quando o corpo etéreo é desembaraçado, totalmente, de patologias, de
perturbações que estão enquistadas no interior porque, se vocês abrem a barreira entre o corpo mental e o corpo etéreo, e se o corpo
mental, em sua ressonância etérea, não está purificado, ele vai cristalizar, diretamente, no corpo físico, e, em seguida, diretamente, do
corpo etéreo ao corpo físico.

Agora, essas barreiras, em todo caso, no que concerne às barreiras inferiores, estão, diretamente, sob a influência do que se chama
de dois primeiros chacras (que se chama, na tradição Oriental, mudalara chacra e suadistana chacra).
O chacra raiz religa ao fundamento e, também, o segundo chacra, que é ligado, particularmente ligado, a todas as codificações
cármicas ligadas à entidade.
Esses dois chacras estão em ressonância com as pequenas barreiras e as grandes barreiras da perna direita e da perna esquerda.

Assim, se vocês destrancam as barreiras situadas ao nível da virilha e ao nível do pé. Com o intermediário que é situado ao nível do
joelho (mas é a mesma coisa), vocês vão permitir a passagem da energia do plano etéreo ao plano mental, do plano físico ao plano
astral e reciprocamente, nos dois sentidos.
É um processo de reversão de energia que se faz no momento em que o indivíduo está pronto a aceder à nova dimensão.

Em nenhum caso vocês podem abrir as barreiras sem assegurar-se de que tudo esteja em ordem ao nível dos dois primeiros chacras,
mas, também, por correlação, ao nível do corpo astral e do corpo mental e, portanto, ao nível do chacra coração e do chacra solar.
E, como vocês verão mais tarde, os códigos de consciência expandida e as barreiras dos membros superiores são ligados ao corpo
astral e ao corpo mental.
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Em contrapartida, em correlação, é preciso que o corpo físico e o corpo etéreo sejam perfeitamente liberados, também, para ativar os
códigos de consciência expandida ao nível dos membros superiores.
Convém, portanto, antes de trabalhar nessas aberturas de barreiras, nesses novos enraizamentos nas profundezas da Terra (não mais
na terceira dimensão, mas na quinta dimensão), absolutamente, estar seguro de que, no momento em que o trabalho se faz, os dois
primeiros chacras e, também, o chacra coração e o terceiro chacra (portanto, os quatro primeiros chacras) estejam perfeitamente
limpos.

Porque vai acontecer, eu o repito, ainda uma vez, se, por exemplo, você tem uma cristalização do mental, uma obsessão, uma ideia
fixa como, por exemplo, «Ah, estou cansado de trabalhar!» e isso gira na cabeça: «Ah, não quero mais trabalhar, não quero mais
trabalhar, não quero mais trabalhar....», e você, você abre as barreiras e estende essa injunção à quinta dimensão das profundezas da
Terra, a reação será imediata: não vai mais trabalhar, provocando um acidente que pode ir de uma fratura, passando por um entorse,
passando por algo que vai concretizar a realidade do que era pensado no mental.

O que quer dizer que esse trabalho de ativação das barreiras, das consciências novas ou, ainda, dos códigos de
consciência expandida ao nível das pernas, apenas pode ser feito depois de verificada a integridade total dos quatro
primeiros chacras e não, unicamente, dos dois primeiros.

Isso é extremamente importante porque, se vocês abrem essas barreiras, que são ligadas, também, a bloqueios ao nível etéreo,
lembrem-se, de natureza cármica, vocês vão abrir, totalmente, esses planos.
E apenas se pode abrir o que está purificado.
Caso contrário, os perigos são extremos.
Aí está, o pequeno curso que eu tinha a dar.
É a mesma coisa quando se fala de reversão.

É preciso, efetivamente, compreender que, nos planos evolutivos, desde agora mais de 50.000 anos, o casulo astral era dirigido para o
interior, ou seja, para a individualidade, para o ego, para a personalidade, com qualidades inerentes a essa individualização, como o
sentido estético, o sentido da beleza, mas, também, da feiura.

E, depois, vem o grande neófito do planeta que, por Seu sacrifício e por Seu sangue derramado, reverteu o corpo astral do
planeta e do conjunto da humanidade, o que quer dizer que o corpo astral, o casulo astral, a partir do momento do sacrifício
Crístico, não foi mais voltado para o interior, mas voltou-se para o exterior.
E o que havia no exterior?
O corpo mental, a estruturação da razão, o que se chamou o mental inferior, que permitiu compreender, com o intelecto,
com a razão, a noção do bem e do mal.

Mas, agora, hoje, dois mil anos depois, é-lhes solicitado ir para a mestria, controlar seu mental, reverter seu mental, que o mental
não seja mais voltado para a individualidade, mas para dimensões outras, para o transpessoal, para a quinta dimensão, para o
mental superior ou o supramental, até o causal, que vocês chamam a quinta dimensão.

Todo esse trabalho energético de barreiras, de códigos de consciências, de novas raízes corresponde, a cada vez, a fenômenos de
reversão.
E o fenômeno de reversão acompanha-se, a cada vez, de um processo de verificação extremamente preciso.

Aí está, a primeira parte do curso.
Agora, a segunda parte do curso, extremamente importante, também.
O ser humano está em pé.
Ele é intermediário entre o céu e a terra.

As raízes do homem são raízes cósmicas, celestes e raízes espirituais.
O desenvolvimento das raízes espirituais corresponde à abertura de certo número de planos que descem, cada vez mais
profundamente, para juntar-se ao núcleo da Terra, o Intraterra cristalino, assim como ao nível de suas raízes espirituais cósmicas,
celestes, se querem.

Há uma abertura progressiva dos planos, em função do grau de consciência do ser humano que habita esse corpo e que vai permitir,
de algum modo, abrir, pouco a pouco, as barreiras, as portas de abertura para outros planos: terceira, quinta, nona, décima primeira,
décima oitava etc.

Agora, é evidente, no plano espiritual, que não se pode abrir os planos de Luz da décima primeira dimensão num ser que se serviria
dos poderes da décima primeira dimensão para seu ego pessoal, para satisfazer sua pequena personalidade, porque isso seria
extremamente perigoso.
É o mesmo para a abertura das raízes situadas embaixo.
Ora, a natureza faz bem as coisas.

As raízes celestes são separadas das raízes terrestres por uma interface que é o homem.
Em caso algum, até o presente, as raízes celestes devem comunicar-se com as raízes intraterrestres.
Há uma junção, que se faz no meio do ser, no coração.
Há uma junção, que se faz no mais alto: ao nível da coroa.
Há uma junção, que se pode fazer no mais baixo: no períneo e sacro
Mas, em nenhum caso, essa junção pode ser feita acima da cabeça e, ainda pior, abaixo dos pés.

Dito em outros termos, a Luz espiritual do que nós chamamos o Pai Sol penetra a cabeça, pode encontrar-se no coração,
ao mais baixo, no primeiro chacra, mas, jamais, ao nível dos pés.
Agora, a energia do Intraterra, do filho Terra, do filho Luz, se preferem, pode encontrar-se ao nível da bacia, ao nível do
coração, mas, em caso algum, ao nível da cabeça e, ainda menos, acima da cabeça.

É como se se tomassem as raízes terrestres, intraterrestres e se as levassem todas no alto.
Há uma separação do Pai Sol e do filho Luz ou o filho Terra.
Essa separação, ilustrada pela posição dos astros que não são fusionados; por que vocês querem fazer «uma»?
É uma heresia.

Isso apenas se produzirá em milhões de anos.



Isso apenas se produzirá em milhões de anos.
Não há que conectar essas energias, se não, vocês fazem algo que é contrário às leis da evolução e que é extremamente prejudicial no
plano evolutivo pra os seres nos quais vocês fazem isso.

É extremamente importante compreender a analogia: o que está no Céu é como o que está sobre a Terra; o que está no
homem é como o que está além.

Vocês devem respeitar as barreiras, os códigos de consciência, as regras de difusão da energia, as regras de descida e de
subida da energia, e não arrastar energias que são feitas para ir a um lugar preciso, para além desse máximo.
Se não, vocês vão desencadear processos mórbidos, extremamente graves, mas, também, para vocês.

Aí está o curso que eu tinha a dar-lhes.
Agora, se isso não lhes parece claro, estou pronto a escutar suas questões.

Questão: parece que você iguala corpo astral e corpo emocional?
Perfeitamente.
O corpo astral é o corpo emocional.
A emoção é ligada ao corpo astral, o corpo de desejo, o corpo da individualidade.
É exatamente a mesma coisa.
Não há qualquer diferença.

Aquele que quiser fazer uma diferença entre o corpo astral e o corpo emocional, não compreendeu.
Há, certamente, subplanos (subplanos inferiores e subplanos superiores) voltados ou para o corpo físico, ou para o corpo mental.
Mas é a mesma coisa, é o mesmo casulo de que eu falo.

Questão: em alguns ensinamentos, o corpo astral é associado às memórias cármicas.
Cara amiga, as memórias cármicas situam-se em todos os estágios: ao nível do corpo físico, corpo etéreo, corpo astral, corpo mental e
do corpo causal.
Não há regras precisas.
Quando há uma vibração cármica, ela toca todas as estruturas, se ela está ativa.
Ela pode manifestar-se no corpo físico.

Entretanto, há dois planos vibratórios extremamente importantes que são, eu diria, de algum modo, as interfaces: o
segundo chacra (sob o umbigo) e o chacra laríngeo.
Aquele que está sob o umbigo corresponde ao corpo etéreo; ele codifica o carma.
E o quinto chacra corresponde ao corpo causal.

O corpo causal possui duas partes: um corpo sem costuras (o corpo imortal, o corpo de glória, aquele que se vai queimar, no momento
da transfiguração que fará com que não se tenha mais necessidade de reencarnar-se), mas, também, uma parte interior, na qual está
inscrito tudo o que deve acontecer nessa vida e o que o átomo embrião, a alma espiritual, decidiu manifestar em sua encarnação.
Mas o que se manifestar não se manifestará no quinto chacra, mas no segundo chacra.

É por isso que os códigos de consciência expandida da perna direita são extremamente importantes e que é necessário respeitá-los.

O corpo astral é um corpo de manifestação cármica, obviamente: é a emoção, o desejo, a gratificação das paixões, dos
impulsos, que desencadeou, no passado, a codificação cármica.

Mas essa codificação cármica não permanece no corpo astral, exceto quando é manifestado.
É, primeiro, engramado, codificado no corpo causal, que não está, ainda, purificado pelo fenômeno ascensional, e que vai manifestar-
se, mais cedo ou mais tarde, no segundo chacra, quando vocês reencontrarem o lugar, a pessoa, a vibração, a energia ou a situação
em relação com a emoção passada que gerou o carma.

Portanto, nesse caso, efetivamente, o corpo astral está em relação com uma codificação cármica.
Mas as regras de manifestação não são, de modo algum, as mesmas: o corpo cármico é o quinto e o segundo chacra, mesmo se isso
passe pelo corpo astral.
Pode-se, também, encontrar, no corpo mental, no coração, cristalizações ligadas ao carma.
Outra questão.

Questão: o curador pode destrancar uma porta sem estar totalmente consciente disso? 
É claro, a partir do momento em que o curador, ele mesmo, começou um caminho ascensional no qual ele ativou, nele, por seus
processos de vida, os fenômenos do fogo ligados ao reencontro com os Serafins, a partir do momento em que ele foi
perfurado pela espada de Miguel, quer ele queira ou não, a partir do momento em que trabalhe na energia das pernas, ele vai ativar,
sem o querer, a manifestação das portas, a abertura das barreiras em relação com as novas raízes.
Basta, para isso, passar a mão (não importa qual mão, aquela que está de posse do fogo).
Portanto, a resposta é sim.

E preciso ser extremamente prudente.
Todo terapeuta, curador, que está no fenômeno ascensional, porque reencontrou a energia do fogo dos Hayoth Ha Kodesh, donos
quatro primeiros chacras, primeiro, para assegurar-se de sua integridade, no momento do tratamento, antes de trabalhar nos
membros inferiores ou superiores.
Mas, de momento, os membros superiores não estão muito em causa.
Isso estará em causa daqui a dois anos.
Aí, deverá ser ainda mais prudente para esses curadores.

Questão: como o curador pode saber que ele porta essa energia?
Ele porta essa energia a partir do momento em que, quando ele trabalha em alguém, ele sente sua coroa que se ativa e a energia que
desce do alto e passa através de seu corpo.

Todo curador que sente a vibração ao nível da coroa no momento em que ele trabalha, ou mesmo independentemente, está em relação
com o fogo do éter e o canal do éter e, portanto, deve redobrar de prudência.

Questão: é a mesma coisa que o «fogo atômico»?



Perfeitamente.
O fogo do éter, o canal do éter é ligado à reunião de um fenômeno extremamente preciso, que nós chamamos os Agni Deva.
Os Agni Deva são partículas corpusculares que não são glóbulos de prana, ou imaginam glóbulos de prana nos quais há um pequeno
cometa atrás, como a cauda do cometa.
Esses Agni Deva são partículas elementares as mais ínfimas, além mesmo do átomo, e que são os próprios constituintes da matéria.
O fogo do éter e o fogo atômico apenas são revelados quando a pessoa recebeu a iniciação Micaélica ou Serafínica, é a
mesma coisa.
É a iniciação pelo fogo.
Aí está o que se chama o fogo atômico.

Progressivamente e à medida da evolução de consciência do curador que recebe esse fogo cósmico, há amplitude aumentada da
recepção.
Há certo número de limiares, de patamares que se manifestam.
E, a cada vez, progressivamente e à medida dos anos, há uma manifestação maior desse fogo do éter.
No estágio o mais evoluído, o curador, chamemos assim, não tem mais necessidade de agir, ele se contenta de estar nesse estado e
irradia esse fogo que se torna, ele mesmo, curador.

Assim curava o Cristo, pela efusão permanente do Espírito Santo, pela efusão permanente do fogo do éter, porque Ele era,
Ele mesmo, o fogo do éter, o fogo atômico.

Mas esse é um processo que toma anos, que pode sobrevir ou não, em função da retidão de conduta, em função da retidão dos atos,
dos pensamentos, das emoções.

Questão: como dissociar uma cristalização que tem necessidade de ser retirada, da energia das barreiras?
A energia específica ao nível dos tornozelos e dos pulsos, que circundam os tornozelos e os pulsos, corresponde a quatro pequenas
barreiras de que já falei, que é extremamente importante liberar.
Agora, ao nível do curador que quer agir ao nível dessas barreiras, há três regras extremamente fundamentais.
A primeira é, antes de trabalhar na pessoa: «Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos, eu sou seu instrumento».

Em segundo lugar: limpar, perfeitamente, não unicamente o canal, mas, sobretudo, os quatro primeiros chacras, porque o curador que
tem acesso ao fogo deve estar consciente de que, assim que ele toca as pessoas, ele toca as barreiras,
Isso é normal.

O importante é que os chacras de um a quatro, antes de tocar os membros, sejam completamente purificados, pacificados,
homogeneizados.
Terceira regra, enfim: jamais violar a regra que quer que as energias do Pai não desçam ao mais baixo que o sacro e que as energias
do filho Terra não subam mais alto do que o coração.
Assim, pode-se se servir das energias da Luz do alto para limpar, purificar os chacras, se se quer, até o primeiro chacra, mas não mais
baixo.
Do mesmo modo, pode-se se servir das energias do Intraterra para subir até o coração, mas não mais alto.

São as três regras essenciais para evitar os inconvenientes e os aborrecimentos.

Questão: como se pode reconhecer um chacra que está puro?
Pela vibração que é emitida por um chacra no plano etéreo, sem ir e procurar a três metros.
O plano etéreo ou astral, eventualmente, deve dar a percepção de algo que é calmo, que gira, calmamente, sem zonas de sombra, sem
opacidades, sem confrontos específicos ao nível do chacra.
Agora, pode-se tomar, também, a energia Luz para limpar o chacra.
Em todo caso, não se deve, jamais, começar a trabalhar, diretamente, nos membros.
Jamais, jamais.

Sempre começar pelos quatro primeiros chacras ou pela coroa, se se quer, e descer a energia.
Em seguida, sentir os chacras.
Um chacra que possui uma manifestação cármica ou um desequilíbrio, qualquer que seja, sente-se com a mão.

Se tal é o caso, é preciso limpar o chacra, mesmo se, efetivamente, a purificação desse chacra possa não ser definitiva, mas permitirá,
no momento dos cuidados, no momento em que o trabalho de purificação é feito, aceder às barreiras e às pequenas barreiras que são
extremamente importantes ao nível dos tornozelos e dos pulsos.
Aí está o protocolo extremamente preciso a seguir.

Questão: e pode-se limpar o sacro por trás?
A limpeza do sacro por trás assimila-se, não à limpeza do primeiro chacra, assimila-se à limpeza dos canais que estão em relação
com o sacrum, ou seja, o que se chama, na tradição Oriental, a shushumna, mas, também, os canais solilunares.

Lembrem-se de que a shushumna está ao centro, mas que há, de cada lado, Inga e Pingala, ou seja, as correntes solares e
lunares, o fio de ouro e o fio de prata, o fio de cobre estando no meio.
E cada corrente de energia tece o que se chama o caduceu médico e, que, ao nível do sacrum, faz-se uma limpeza prévia da
shushumna, mas, também, de Inga e Pingala.

Mas isso não corresponde ao primeiro chacra, mesmo se o primeiro chacra passe por aí.
A limpeza dos chacras deve fazer-se na parte anterior.

Questão: o fato de tocar o sacrum ou um ponto entre as omoplatas ou, ainda, o occipital, pode levar a uma transgressão das
barreiras de que você fala?
A priori, absolutamente não.
Nós não estamos no mesmo tipo de circuito.
O circuito de que você fala (ao nível do sacrum, a shushumna, Inga e Pingala, a mesma coisa no alto das costas, entre as omoplatas,
aí se encontram as raízes das asas) é ligado à energia central, enquanto os membros têm a particularidade de serem energias laterais.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

O fenômeno de expansão de consciência concerne, num primeiro tempo, a uma lateralização da energia que passa pela amplificação



da shushumna, mas, também, evitando um processo de expansão demasiado brutal ao nível das grandes raízes ou das grandes
barreiras, por exemplo, que estão situadas das raízes dos membros.

Entretanto, a energia lateral nada tem a ver com a energia central.
Quanto mais se sobe em consciência, mais a energia pode ser perigosa, porque ela se aproxima do fogo atômico e do fogo
primordial, depois.
Convém ter a mestria total de nossos feitos e gestos, de nossos pensamentos, de nossas ações, para chegar à mestria da
energia.
Agora, há regras simples a respeitar, que eu já dei.

A partir do momento em que essas regras são respeitadas, não pode haver estragos, desordens importantes para o curador e para o
sujeito.
É preciso pedir a autorização ao Pai, quando se toca os níveis do fogo atômico; não é mais à alma que se deve dirigir, é à
Divina Fonte.
Não se pode abrir o que não está pronto.

Se vocês abrem as válvulas da barragem antes que o terreno seja preparado, vocês correm à catástrofe para vocês e para aquele em
quem vocês o fazem.
Os códigos de consciência expandida são coisas extremamente importantes.
São coisas extremamente novas para a humanidade atual.
Convém disso fazer um uso extremamente preciso, sobretudo, para aqueles que receberam o fogo.

Questão: como saber se é o momento ou não de abrir os chacras raízes?
O momento é oportuno a partir do momento em que a pessoa não exprime uma vontade de Luz espiritual, mas já recebeu certa forma
de Luz espiritual.
A partir do momento em que ela tem certo sinal preciso de ativação dos chacras, como o zumbido no ouvido esquerdo (o canto da
alma), a percepção da vibração no terceiro olho, no chacra do coração, no sétimo chacra, como, por exemplo, o sentido elétrico,
magnético, extremamente desenvolvido, como a capacidade para sentir as energias dos outros seres humanos, das entidades, da
natureza.
Estes estão prontos para fazer esse trabalho.

Mas, todos os outros, esqueçam!
Vocês não vão curá-los.
Vocês vão matá-los!

Esse trabalho das novas barreiras e das novas raízes é destinado, unicamente, àqueles que começaram um processo de elevação de
consciência.
Não é, de modo algum, um processo terapêutico.

Questão: a expansão de corpos é um critério de abertura da pessoa?
Sim, é claro.

Questão: poderia falar-nos do chacra que se desenvolve entre o hara e a base?

É o chacra Intraterra.
O primeiro chacra é o chacra raiz, mas, também, o chacra terra, ao nível do elemento.
Portanto, o chacra novo é o chacra Intraterra.
Seu papel é, simplesmente, favorecer a comunicação entre o corpo astral, o corpo mental e o corpo etéreo; aceder à quinta dimensão,
aceder à Fonte, aceder à Fonte Intraterra, estar em comunicação com a quinta dimensão num corpo encarnado e não desencarnado.

Aí está o papel essencial: é o de nos reconectar à nossa Fonte, coisa que não era mais possível desde o aparecimento da
terceira dimensão, com a vinda de Atlanta e a criação do corpo astral ou do corpo emocional.

Hoje, esse corpo astral, emocional, que foi transformado, profundamente, no momento da energia Crística, no momento de Sua vinda,
deixa o lugar a uma reversão do corpo mental, por sua vez, não mais para o ego, mas para um mental supramental.

E esse supramental está em conexão com o Intraterra de quinta dimensão, o coração cristalino do planeta, a memória akáshica do
planeta.
Mas, também, com a quinta dimensão, ao nível cósmico.

Questão: você tem outras preconizações para os terapeutas?
Bem, a mais importante é respeitar a retidão.
Quando se recebe essas qualidades energéticas ao nível da coroa, é preciso integrar essas energias.
São energias de transmutação.
Sobretudo, nesse momento, elas são extremamente violentas.
Convém que essa energia desça ao mais profundo do ser, até o baixo ventre, que ela se difunda.
Paralelamente a isso, as raízes de acabamos de falar tão longamente, os novos centros, o chacra Intraterra começam a beneficiar-se
do influxo energético do Intraterra, que vai manifestar-se por vibrações sob os pés ou por dores ao nível das costas, porque essa
energia sobe em vocês.

A partir do momento em que a energia sobe e que a energia desceu, vocês vão poder reunir essas energias ao nível do meio de seu
ser, no peito, e começar a tocar, a irradiar a energia Crística, a energia que se chamou amor incondicional, que põe nesse estado
de êxtase e de íntase, ou seja, de alegria interior, que os orientais chamaram o Samadhi.
Progressivamente e à medida que o trabalho de descida e subida fizer-se, vocês vão começar a sentir a energia do coração, como
uma alegria imensa que os invade.

Vocês devem centrar-se no coração, cada vez mais, aprender a sentir essas energias que sobem, aprender a canalizá-las, ou seja,
subi-las de modo harmonioso e não de modo impetuoso, a estabilizá-las para que elas não vão mais alto do que o coração e fazer de
modo que as energias da coroa, que haviam descido, subam até o nível do coração.
Trabalho no coração, trabalho de reunificação nas energias do Céu e da Terra em seu seio, trabalho de reintegração, também, que
lhes permitirá viver muito mais serenamente esse caminho, em especial graças ao Samadhi, à alegria interior.



É por isso que é extremamente importante encontrar períodos de repouso, de recolhimento, não de ensinamento, mas de repouso, de
retorno a si mesmo, para si mesmo, em si mesmo.
Isso é extremamente importante a preparar.
Aí está, caros amigos.
Eu lhes aporto, agora, todo o meu amor e toda a minha bênção, após essas precisões e esse pequeno curso.
__________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=64

08 de janeiro de 2006

***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2006/01/om-aivanhov-8-de-janeiro-de-2006.html

Postado por Célia G.
***
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************

COLABORAÇÃO DE ANDRÉ
SITE MESTRES ASCENSOS

http://www.mestresascensos.com/

*****
Série **PROTOCOLOS** - Reconstrução do Corpo de Ressurreição (Corpo de Estado de Ser)

Aqueles que nos acompanham de outros planos Dimensionais transmitiram-nos, de 4 a 11 de julho, informações sobre o
desenvolvimento do Cubo Metatrônico, através de doze Portas do corpo que, religadas, constituem os Atalhos/Trilhas.

Vocês encontrarão todos os detalhes na coluna «mensagens a ler» do site.

Esse protocolo é a aplicação prática de todo esse processo de reconstrução do Corpo de Ressurreição.

*AS PORTAS*

ANAEL: «Uma Porta representa um arco interdimensional que permite passar de um estado a outro, de um tempo a outro, de uma
dimensão a outra, assimilável a um Vórtice ou a um Portal Interdimensional, na escala desse corpo».
As Estrelas são os pontos de semeadura que permitem a primeira encarnação, real, da Luz Vibral nesse mundo.
Elas permitem, no tempo que é chegado, revelar a vibração delas, da cabeça ao Coração e, sobretudo, voltar a revelá-las nos chacras
da alma e do Espírito, que foram privados dessa Consciência devido à reversão inicial da falsificação, chamada Prometéica ou
Luciferiana para, enfim, ressoar em todo o corpo.
Uma Estrela, suficientemente ativada, torna-se uma Porta.

O nome delas é conservado, porque a Vibração é idêntica, mas passa de uma oitava a outra: da focalização (ao nível da cabeça) para
a revelação (ao nível do corpo).

PORTA AL
Lado do corpo: frente
Zona do corpo: Chacra de enraizamento da alma – do lado direito do peito, uma mão acima do mamilo, ao nível do segundo espaço
intercostal.
Ponto de acupuntura: 14 Estômago - à direita 
Cristal associado: rodocrosita

PORTA UNIDADE
Lado do corpo: frente
Zona do corpo: Chacra de enraizamento do Espírito – do lado esquerdo do peito, uma mão acima do mamilo, ao nível do segundo
espaço intercostal.
Ponto de acupuntura: 14 Estômago - à esquerda
Cristal associado: quartzo fantasma

PORTA OD
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: na ponta do esterno
Ponto de acupuntura: 15 Embarcação Concepção 
Cristal associado: turmalina melancia (ou associação de uma turmalina verde (verdelita) e de uma turmalina rosa (rubelita).

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=64
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2006/01/om-aivanhov-8-de-janeiro-de-2006.html
http://www.mestresascensos.com/
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PORTA VISÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: Chacra do fígado: uma mão sob o seio direito
Ponto de acupuntura: 14 Fígado - à direita 
Cristal associado: Hidenita (Hiddénite)

PORTA ATRAÇÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: Chacra do baço: uma mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço é elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado,
convém, perfeitamente, aqui).
Ponto de acupuntura: De 13 F a14 F - à esquerda 
Cristal associado: Topázio imperial

PORTA PRECISÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: No meio da prega da virilha. Uma mão à direita do eixo vertical do púbis.
Ponto de acupuntura: 30 Estômago - à direita 
Cristal associado: Selenita

PORTA PROFUNDEZ
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: No meio da prega da virilha. Uma mão à esquerda do eixo vertical do púbis.
Ponto de acupuntura: 30 Estômago - à esquerda 
Cristal associado: Cunzita

PORTA KI-RIS-TI
Lado do corpo: atrás
Zona do corpo: Entre as omoplatas, a meia-altura (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chacra do Coração.
Ponto de acupuntura: 11 Embarcação Governador
Cristal associado: Cristal Fonte (dito Lemuriano)

PORTA AQUI (ICI, IM)
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: na ponta do sacrum
Ponto de acupuntura: 1 Embarcação Governador
Cristal associado: Octaedro de fluorine

PORTA CLAREZA
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Sobre a borda superior do sacrum, no eixo do corpo – uma mão acima de AQUI.
Ponto de acupuntura: 2 Embarcação Governador 
Cristal associado: Quartzo aqua-aura

PORTA AGORA (NUNC, IS)
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Fossa ilíaca esquerda. Uma mão à esquerda do sulco inter glúteo, na horizontal do limite superior das nádegas.
Ponto de acupuntura: 53 Bexiga - à esquerda 
Cristal associado: Peridoto

PORTA REPULSÃO
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Fossa ilíaca direita. Uma mão à direita do sulco inter glúteo, na horizontal do limite superior das nádegas.
Ponto de acupuntura: 53 Bexiga - à direita 
Cristal associado: Esmeralda

*OS ATALHOS / AS TRILHAS*

ANAEL: «A conexão e a ressonância de Porta a Porta, seguinte à revelação da Luz Vibral da alma e do Espírito, na alma e no
Espírito, põe em Vibração o que é chamado o Atalho ou Circuito, não inscrito na realidade tridimensional, mas supramental.
Esses «trajetos» não estão, portanto, inscritos num Circuito etéreo, tal como pode existir nas tradições Orientais.
Eles não têm localização (tal como um meridiano ou um nada), mas representam, em Verdade, o Sopro do Espírito que vem animar
o corpo, para restituí-lo à sua Dimensão eterna.
Existem muito numerosas ramificações além do Atalho ressoando entre duas Portas.
Esses Atalhos principais permitem à Consciência Unificada perceber-se, bem além desse simples corpo, no qual se realiza a
alquimia e, portanto, assim, sair de toda localização espaço-temporal e de identidade, processo chamado Turiya, acompanhando o
Maha Samadhi.
Uma Porta representa um arco interdimensional que permite passar de um estado a outro, de um tempo a outro, de uma dimensão
a outra, assimilável a um Vórtice ou a um Portal Interdimensional, na escala desse corpo.»

A ativação desses Atalhos, tal como lhes foi dada e praticada, implementa uma multidão de outros Atalhos entre o conjunto dessas
Portas.
Nenhuma informação complementar foi comunicada mais precisamente, porque eles ativam-se espontaneamente, uma vez que
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aqueles que estão descritos aqui estejam, eles mesmos e prioritariamente, ativados.

Existem, obviamente, conexões e Atalhos entre a cabeça e o Coração, sobre os quais os intervenientes julgaram por bem não
sobrecarregar, na medida em que esses conduziram, na maioria, ao desenvolvimento das Estrelas da Cabeça (tornadas portas), no
Triângulo da Tri-Unidade do Coração (chacra de enraizamento da alma – chacra de enraizamento do Espírito - Coração).

Os Atalhos são apresentados abaixo, na ordem que convém seguir para sua ativação.
O desenvolvimento de cada Atalho foi o objeto da intervenção daqueles que nos acompanham de outros Planos Dimensionais, que
vocês podem encontrar na coluna "mensagens a ler" do site, na data indicada.

Vocês encontrarão, igualmente, indicações gerais nas intervenções de O.M. AÏVANHOV (2 de julho) - ANAEL (2 de julho) – IRMÃO K (3
de julho) - URIEL (3 de julho) - PHILIPPE DE LYON (5 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-2-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-3-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-3-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-5-de-julho

ATALHO/TRILHA de OD a AQUI
Função: Do impulso do desejo ao impulso do Coração: Transformação do impulso do corpo de desejo em impulso do Coração.
Transfiguração das atrações/desejos.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (4 de julho) - URIEL (4 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-4-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-4-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de KI-RIS-TI a CLAREZA
Função: Da compartimentação à Liberdade. Da Dualidade à Unidade: transcendência bem/mal. Sinergia de ação entre o Fogo da
Terra e o Fogo do Coração, pondo fim à compartimentação Dimensional.
Desenvolvimento: IRMÃO K (5 de julho) - ANAEL (5 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-5-de-julho
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-5-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a VISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Passagem da emoção à Vibração do Coração.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) – IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de
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ATALHO/TRILHA de VISÃO a PRECISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Compreensão/visão, reais, do que são as emoções. Sensibilidade da interação
ambiental com o Si.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) – IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a PRECISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Nutre e alimenta a alma. Ancoragem do Antakarana físico, em sua polaridade
masculina.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de UNIDADE a ATRAÇÃO
Função: De ATRAÇÃO à UNIDADE.... À UNIDADE da ATRAÇÃO: Passagem de nutrições da Terra às nutrições do Espírito. 
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de ATRAÇÃO a PROFUNDEZ
Função: Compreensão / visão, reais, e superação dos apegos coletivos.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de
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ATALHO/TRILHA de UNIDADE a PROFUNDEZ
Função: Nutre e alimenta o Espírito: Ancoragem do Antakarana físico, em sua polaridade feminina. 
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de UNIDADE a AGORA/NUNC
Função: Da UNIDADE a AGORA/NUNC: ressonância e transcendência da energia prânica à Luz Vibral, reflexo da potência do
Espírito. Passagem da energia etérea à energia supramental.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (8 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-8-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de ATRAÇÃO a AGORA/NUNC
Função: Do amor maternal e sexual ao Amor de Si: ver claramente em sua própria feminilidade. 
Desenvolvimento: GABRIEL (8 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-gabriel-8-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a REPULSÃO
Função: Ressonância e transcendência da emoção à alma. Passagem dos desejos da emoção aos desejos da alma.
Desenvolvimento: IRMÃO K (9 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-9-de-julho-de-2011-aut
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ATALHO/TRILHA de VISÃO a REPULSÃO
Função: Parte masculina do Si no Fogo da Terra e no Fogo do Coração: potência da elevação Vibral, em si, do pequeno si ao grande
Si.
Desenvolvimento: URIEL (9 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-9-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de REPULSÃO a AQUI – De AGORA/NUNC a AQUI – De AGORA/NUNC a REPULSÃO
Função: Do centro do mim ao centro do Si: enraizamento no mais profundo de Si ou potência do Si. Do sacro da ilusão ao sacro do
Sagrado. A Vibração de HIC e NUNC ou o Abandono total.
Desenvolvimento: URIEL (4 de julho) – IRMÃO K (10 de julho) - ANAEL (10 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-10-de-julho-de-2011-au
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-julho-de-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-4-de-julho-de

*A ATIVAÇÃO DOS ATALHOS / TRILHAS*

Ilustrações da prática de cada Atalho estão em curso de elaboração.
Cada Atalho é assim constituído pela ressonância, simultânea, de duas Portas, pontos específicos do corpo físico, em correspondência
com as Estrelas da Cabeça (protocolo «As12 Estrelas de Maria» de nosso site).

A ativação desses Atalhos pode fazer-se de várias maneiras, à escolha, segundo o sentir:

SOZINHO
A) Colocar o cristal correspondente às 2 Portas do Atalho, simultaneamente, sobre cada uma dessas Portas.
Por exemplo: para ativar o Atalho de OD a AQUI, colocar, simultaneamente, uma turmalina melancia sobre OD, um octaedro de fluorine
sobre AQUI.
Permanecer assim, de 30 minutos a uma hora.
B) Colocar uma mão, estendida, simultaneamente, sobre cada Porta de um Atalho.
Se a mão não puder ser colocada estendida, manter o contato com, ao menos, um dedo da mão.
C) Pela consciência pura (sem as mãos, sem cristais): levar a intenção de sua consciência sobre as 2 Portas de um Atalho,
simultaneamente (nada visualizar com o terceiro olho).

A DOIS
Uma pessoa está na recepção; uma segunda pessoa coloca seus indicadores, simultaneamente, sobre cada uma das 2 Portas de um
Atalho, sem qualquer intenção específica.
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REGRA GERAL

Ativar esses Atalhos, pela Intenção e Atenção, na ordem indicada no quadro acima, ao menos na primeira vez.
Os prazos de prática entre cada Atalho e sua ordem dependem exclusivamente de seu sentir.

A posição pode ser, indiferentemente, sentada («como numa cadeira»: pernas fazendo 90º com os as coxas, costas retas), ou
deitada (braços e pernas descruzados), ou em pé.
O principal é que vocês se sintam confortavelmente instalados.

A duração da prática de cada Atalho é de 10 minutos a 30 minutos.
As Portas dos Atalhos são zonas ampliadas em torno dos marcadores que podem ser os pontos de acupuntura.
___________________________

Protocolo publicado no site francês Autres Dimensions em 11 de julho de 2011:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1108
*
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
*
Transcrição e edição: Zulma Peixinho http://portaldosanjos.ning.com
*

http://api.ning.com/files/ynxWfV6g3Ey102sS914LAF-CZRiGHZTyDCss3jXjPqADADA-leLo8aJSUSQqYeJ-pqTsmilER6QbU24ZleFA6jRsU4cq1Kyh/bibli_PortasnoCorpo.jpg
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1108
http://portaldosanjos.ning.com/


*
Bem, caros amigos, eis-me de novo, contente por reencontrar-me entre vocês.

Antes de dar-lhes a palavra, eu gostaria, primeiramente, de avaliar com vocês os eventos que estão
acontecendo no nosso planeta.

Primeiro, nós recuperamos o atraso que havia ocorrido.

Lembrem-se do movimento de inércia que ocorria e que nos fazia temer o pior para a evolução do planeta.

Bem, agora, a Terra respondeu perfeitamente, através do Elemento Ar e, também, do Elemento Fogo, que não
vai tardar a se manifestar.

Nós recuperamos o atraso de realinhamento pelo impulso que havia sido gerado pelas forças involutivas sobre
este planeta.

Entretanto, o núcleo planetário conseguiu reagir e reintegrar o alinhamento necessário para o que eu havia
chamado, em seu tempo, «o espancar cósmico».

E, portanto, nós vamos ter o cenário tal como era previsto, que vai desenrolar-se no tempo em que nós já lhes
havíamos indicado.

Não se esqueçam de que eu sempre disse que o que acontecia, o que vocês observavam com os olhos,
acontecia, também, no interior de vocês.

***

O que acontece, nesse momento, e que vem dos países asiáticos, que vem, também dos países do leste
corresponde, também, ao que está em vocês.

Ora, os países asiáticos e os países da Europa do Leste representam, em vocês, o que pertence ao passado,
ao Sol nascente, ao que é antigo, às coisas ultrapassadas que estão arrefecendo, parando de ter uma

influência na evolução da humanidade, o que é muito bom.

Assim, o que vocês observam nos diferentes países concernidos corresponde ao que acontece em vocês, em
relação às memórias passadas e, também, a uma resolução, a soluções de continuidade, mas, também, de
resolução em relação ao karma que vocês acumularam durante as vidas e que se evacua, para cada um de

vocês, como ele pode.

O que vocês observam no exterior corresponde, eu repito, ao que acontece no interior de vocês.

Isso é extremamente importante.

Há uma lei de ressonância, uma lei de analogia.
***

Tudo o que acontece, doravante, deve ser compreendido como acontecendo, também, no interior de seu
corpo físico, mas, também, de seus casulos de Luz.

Assim, os fenômenos, tanto aéricos, como infecciosos, como os fenômenos energéticos que estão
acontecendo são extremamente potentes.

A comunicação também.

São coisas que estão acontecendo em suas estruturas passadas, a fim de permitir-lhes deixar eclodir, deixar
emergir o homem novo, a mulher nova que vocês são.

O.M. AÏVANHOV - 22 de janeiro de 2006 - Autres Dimensions
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Isso não se faz sem ruptura.

Isso não se faz sem certa forma de sofrimento que corresponde, de algum modo, a uma energia de luto.
***

Aceitem perder o que é antigo.

Aceitem deixar morrer o que não tem mais razão de viver, a fim de permitir a eclosão da nova vida, a eclosão
da nova dimensão.

Isso é extremamente importante.

E vocês vão assistir, durante os dias e as semanas que vêm, a esse duplo fenômeno de morte e de
nascimento.

E é extremamente importante ir ao sentido desse renascimento, ir ao sentido da emergência da nova
consciência, mas, também, de novas invenções.

Isso é extremamente importante no que vocês observam no exterior, no interior de vocês, mas, também, em
seu microcosmo no qual vocês vivem, seja ao nível familiar, seja ao nível do casal, seja em suas relações

diversas e variadas em seu ambiente.

Isso é a ilustração perfeita (pela lei de analogia, pela lei de ressonância ao que acontece, nesse momento) que
corresponde, verdadeiramente, a um novo nascimento, a uma nova emergência de uma nova consciência, a fim

de adquirir mais lucidez, mais abertura, mais compreensão das relações corretas entre vocês e vocês
mesmos, mas, também, entre vocês e o que está ao seu redor.

***

Os casulos de Luz estão vivendo um reajuste extremamente potente, que pode acompanhar-se de uma série
de mecanismos de saída, de regulagens, tanto no nível do corpo físico, mas, também, da cabeça, do mental,

ou mesmo das emoções.

Aí está o que eu tinha que dizer a vocês.

E, agora, eu gostaria que iniciássemos nossa conversação, que é tão cara ao meu coração, caros amigos.

Eu os escuto.
***

Questão: poderia nos falar da onda de frio que acontece na Europa?

Bem, caros amigos, o máximo de atividade desse frio extremamente intenso, que jamais existiu nas latitudes e
longitudes nas quais vocês vivem, estará em seu ápice, em seu máximo de intensidade no período de 9 a 11

de fevereiro, mas esse frio vai ir e vir, progressivamente, antes de se instalar.

Agora, nós não podemos dizer o dia específico.

O Ártico, também, libera suas últimas energias.

Há uma fonte extremamente importante da massa glacial do Ártico, mas, também, da Antártica.

E isso se traduz por um deslocamento de massas de ar frio que são, assim, liberadas ao nível dos polos, que
alivia, de maneira catastrófica, o que acontece ao nível dos polos, ao nível das massas, dos pesos que

existiam, que estavam, também, ao nível energético, incrustados nos polos norte e sul do planeta.

Assim, a onda ártica que chega é um fenômeno climático extremamente violento, que corresponde, ao limite,
ao que poderíamos chamar um episódio de glaciação extremamente importante.

As temperaturas não acabaram de descer.

E isso não vai parar.

Isso será acompanhado de uma série de mecanismos de que já falei, no nível das comunicações, no nível da
energia, no nível de tudo que se orgulha, eu diria, a sua civilização dita técnica e evoluída, no nível das energias

necessárias à sua vida.

Isso é indispensável, para a tomada de consciência planetária, de que isso não pode continuar assim.

Ora, nós apenas podemos tocar sua humanidade através de fenômenos extremamente importantes que tocam
quase a totalidade do planeta.

Assim, essa onda de frio é a resposta da ressonância cósmica que foi impactada, encarnada no núcleo
planetário de 27 de dezembro.

Assim, essa onda de frio, efetivamente, e outras manifestações aéricas e de comunicação, e energéticas, e
elétricas vão chegar.



Não há qualquer dúvida.

Agora, quanto à hora precisa em que isso vai acontecer, como vocês sabem, é extremamente difícil de
determinar, mesmo para nós, a distorção do tempo é grande.

Nós podemos estar seguros das influências cósmicas, quando elas chegam, mas, agora, vocês são
confrontados às reações planetárias.

E essas ressonâncias planetárias estão aí para induzir uma tomada de consciência essencial da humanidade.

Assim, os eventos aéricos.

Após os reajustes da Terra, vocês assistem ao reajuste do Ar e, depois, da Água e do Fogo, ao mesmo
tempo.

Isso vai tomar aspectos variados e múltiplos, mas que devem chegar, obviamente, até o limite da Europa
ocidental, ou seja, até nós aqui presentes.

Agora, ninguém pode saber quanto tempo vai durar essa onda no seu apogeu, no seu ápice, no nível mais
intenso.

Ela vai durar uma semana?

Ela vai durar três dias?

Ela vai durar quinze dias?

São esses dois extremos: três dias e quinze dias.

Mas lembrem-se: entre três dias e quinze dias nas temperaturas mais extremas.

Mas, antes de chegar a essas temperaturas mais extremas, a onda de frio vai oscilar entre coisas, também,
profundamente anormais.

Todas as manifestações que vocês observam nesse momento, em relação à emergência de frios,
correspondem a países que estavam extremamente ancorados nos esquemas passados.

Isso representa uma grande força de limpeza.

No que se refere à gripe aviária, isso corresponde ao mesmo processo.
***

Questão: por que Melquisedeque é, por vezes, representado com um anjo sobre a sua cabeça e com
um kipá?

A razão é muito simples.
Entretanto, a ordem dos Hayoth Ha Kodesh está ao mais perto, pela filiação do fogo, dos Melquisedeques.

Quando eles se encarnaram, eles controlavam o fogo primordial.

Eles têm a energia do fogo e são capazes de combater com o fogo primordial e o fogo Divino, a fim de destruir
completamente e de queimar o que não é da Luz autêntica.

Assim, a representação do Anjo corresponde à imagem de Querubins, do que corresponde aos Hayoth Ha
Kodesh, ao fogo primordial e ao primeiro deles, o gênio do Fogo Vehuiah.

Melquisedeque corresponde à ordem Oriônica, e representa, assim, a cabeça coberta, por que ele está mais
perto do Pai.

O seu ponto mais sensível não é o seu calcanhar, mas a sua cabeça, pois a sua cabeça está mais perto da
irradiação de Kether, a coroa, da irradiação dos Hayoth Ha Kodesh, que ele recebe, diretamente, na cabeça.

Assim, ele põe uma proteção em relação ao anjo do Fogo Vehuiah, que pode queimar.
***

Questão: podemos dizer que Melquisedeque é Orionis?

Nós podemos afirmá-lo, até mesmo, alto e forte.

Ele é o grande Mestre inconteste, que governa todos os karmas do planeta e do Sistema Solar.

Ele é o Regente planetário.
***

Questão: há uma ligação entre Cristo e Melquisedeque?

Cristo é o Espírito Solar.



É o maior neófito que o planeta teve.

Orionis/Melquisedeque vinha de bem mais alto nos planos Vibratórios, mas o destino preciso deste planeta e
deste Sistema Solar está ligado à energia Crística, que é a energia Solar por excelência, ao passo que a

energia de Orionis e de Melquisedeque é uma energia extrassolar e extraplanetária, que está em relação com
níveis vibratórios que são muito mais elevados.

Mas, entretanto, Cristo é o Filho do Sol, Cristo é portador da energia mais próxima daquela que vocês devem
adquirir na nova Dimensão.

Mas, no entanto, sendo seres tornando-se o Amor da 5a. Dimensão, vocês têm, agora, acesso a informações
que jamais foram dadas neste planeta.

Vocês estão prontos para receber uma série de iniciações e uma série de informações, de transformações
inerentes a essa passagem na 5a. Dimensão.

***

Questão: e você mesmo, como você se situa?

O Melquisedeque, o grande comandante do Lipika Kármico, que comanda o karma planetário e solar deste
Sistema Solar, vem da 18a. Dimensão.

Há, acima de Orionis, a ordem Siríaca da 24a. Dimensão.

Há, ainda, acima, as civilizações ditas triangulares, que evoluem da 27a. à 31a. Dimensão.

Além disso, é inconcebível, mesmo para nós.

Quanto a mim, tendo deixado este planeta há apenas 30 anos, eu me situo bem além da 5a. Dimensão.

Eu intervenho a partir da 11a. Dimensão.

Por intermédio deste canal, eu desço vibratoriamente.

Nós temos um ponto de contato na 7a. e, por vezes, na 9a. Dimensão.

Onde eu me situo?

Eu posso, como Cristo, dizer que, a cada instante, eu estou ao lado de vocês.

Vindo da 7a., ou mesmo da 9a. Dimensão, chegando da 11a. e descendo até a 7a., ou mesmo até a 5a., eu
posso ir, livremente, entre a 5a., a 7a. e a 9a. Dimensões.

A 5a. é a mais próxima da 3a., para os planos da Luz; a 4a. é um plano intermediário, frequentado por entidades
não frequentáveis.

Entretanto, eu posso ter acesso, por movimentos vibratórios de vai e vem, até a 11a. Dimensão.

Quanto a Orionis, que vem da 18a. Dimensão, ele não pode descer até a 5a. Dimensão.

Isso é excepcional.

Assim, os seres como Orionis, que vêm da 18a. Dimensão, estando presentes em seu veículo de 18a.
Dimensão, podem descer até a 11a. Dimensão, atualmente.

Assim, a 11a. Dimensão torna-se o ponto de contato entre o meu Mestre e eu.

Esses vai e vem dimensionais correspondem a espaços de contrações e de dilatações extremamente
importantes.

Há, também, seres que evoluem na 5a. Dimensão há muitíssimo tempo, mas que possuem, ainda, um veículo
de 3a. Dimensão, o que não é mais o meu caso.

Eu estou consciente, a partir da 5a. até a 11a. Dimensão, mas eu conheço a existência de planos até a 27a.
Dimensão.

***

Questão: poderia definir o que é uma Dimensão?

Bem, nós podemos dizer que uma Dimensão é uma medida.

Uma medida de comprimento, de largura, de espaço, mas também uma medida de tempo.

E quanto maior essa medida, mais essa medida é extensiva, mais essa medida apresenta características
específicas da Luz e da propagação da Luz, mais essa Dimensão é de natureza elevada, integrando, em si,

características de Dimensões ditas inferiores.

Quanto mais essas Dimensões são ditas superiores, mais elas correspondem a uma extensão de Dimensões,



mas, também, a uma extensão e a uma propagação da Luz em modos diferentes.

Assim, há Dimensões extremamente reduzidas e Dimensões cada vez mais inclusivas e integrativas.

As Dimensões correspondem a dimensões de consciência, também.

Assim, uma Dimensão pode ser definida como um campo de experimentação da consciência e como um grau
de dilatação e de abertura/fechamento da consciência.

Há veículos que podem estar presentes em algumas Dimensões e não em outras Dimensões.

E assim por diante, é o que se pode dizer, com as palavras da cabeça na sua 3a. Dimensão, do que é uma
Dimensão.

Mas é, antes de tudo, um processo ligado à expansão, à dilatação da consciência.
***

Questão: poderia nos falar de Deus, assim nomeado no judaico-cristão?

Nesse contexto, Deus poderia ter sido chamado de «Kesako».

É a mesma coisa.

Os seres humanos, a um dado momento, em alguns estados de consciência, perceberam uma Luz que os
preenchia de uma vibração, que os preenchia de um estado de maravilhamento total.

Em alguns estados de consciência, alcançados pelos profetas do Antigo Testamento, alguns deles acederam
a uma realidade imanente, transcendente, atemporal, na qual a propagação da Luz era totalmente diferente do

que eles conheciam da sua vida.

Esse Deus, aí, é nomeado.

A partir do momento em que ele é nomeado, vocês o fazem sair da realidade.

O que vocês chamam de Deus, no contexto do Antigo e do Novo Testamento, nada mais é do que a totalidade
do criado e do incriado.

Assim, eu sou Deus.

Assim, você é Deus.

Deus é, antes de tudo, a Luz.

Mas, a partir do momento em que a Luz se define, isso quer dizer que ela engloba tudo, mas, depois da Luz,
há, ainda, outra coisa.

Após a dimensão a mais luminosa, da décima oitava, da vigésima quarta, da vigésima sétima há ainda outra
coisa.

E isso também é Deus.

Deus não faz sentido no nível epistemológico, no nível dialético, no nível conceitual.

Deus apenas pode ser aproximado através do perceptual.

Mas, a partir do momento em que vocês o nomeiam, ele já escapa da sua definição.

Portanto, colocar-se a questão «Deus existe?» é uma visão dicotomizada, separativa, distanciada.

A vida é una.

Deus é a vida.

Deus é o amor.

Deus é tudo e o nada ao mesmo tempo.

Assim, querer conceituar o conceito de Deus é uma heresia.

Cristo é Deus.

Ele estava próximo da energia de Deus.

Ele era Deus.

Mas cada um de vocês é Deus, mesmo se ainda não o souber.

Não há um Deus exterior.



Não há um Deus interior.

Há a vida, e tudo é ato de vida e expansão permanente.

Movimento de vai e vem extremamente potente.

Inspirar, expirar.

Contração, dilatação.

Ritmo binário essencial da vida.

Deus pode ser resumido a isso.

Mas Deus é mais do que isso.

A partir do momento em que eu o nomeio, a partir do momento em que eu o conceitualizo, eu já estou no erro,
pois eu o limito.

Ora, Deus é sem limite.

Mas ele é, também, o que está além do tudo.

E é por isso que os hebreus chamaram-no de «o sem nome».

Eles haviam compreendido, através do ensinamento de Abraão, transmitido pelo meu grande Mestre
Melquisedeque Orionis, que não se podia conceber Deus, que não se podia perceber, no mais profundo de si,

a concepção da Luz infinita.

Não se pode colocar a questão de «Deus existe?».

Existir, já, etimologicamente, quer dizer ter-se fora de algo.

Isso nada tem a ver com Deus.

E, quando se diz Deus é amor, o que quer dizer que o que não é amor não é Deus, é, ainda, uma heresia a
mais: a vida é Deus.

E tudo é vida.

Inspirar/expirar, contração/dilatação, expansão infinita.

Eu diria, até mesmo, indefinida.

A vida é infinita.

Eu diria, até mesmo, melhor, a vida é indefinida, por que em perpétua evolução.

Colocar a questão de Deus em termos de Novo e de Antigo Testamento é uma limitação extrema às portas da
5a. Dimensão.

NOTA: naquela época (2006), a palavra Deus ainda não tinha sido substituída pela palavra A FONTE, como
recomendado pelo Arcanjo Anael, em julho de 2009.

***

Questão: se houve tais distorções nas tradições, alguns rituais - mantras, orações - têm efeito, hoje?

Todas as orações, mesmo «Abracadabra», feita com a conexão com Deus, é eficaz.

Mas, além dessa concepção - Abracadabra e estar conectado – as orações em língua hebraica, são
extremamente específicas, porque a vibração sonora do hebreu corresponde à vibração cósmica transmitida

em sua terceira dimensão.

Trata-se de uma língua sagrada, mesmo se vocês não compreendam.

Quando vocês dizem Hayoth Ha Kodesh, vocês têm a energia que está presente.

Isso não existe em outros lugares e jamais existiu em outros lugares (o sânscrito é uma língua sagrada, a única
diferença é que, quando vocês pronunciarem uma palavra em sânscrito, vocês não terão a vibração que está

presente, contrariamente ao hebreu).

E essa língua hebraica não pertence ao povo hebreu.

É um alfabeto cósmico, que foi transmitido por Orionis em pessoa.

Isso vem da 18a. Dimensão.

Isso é extremamente potente, no nível dimensional.



É um legado dado à totalidade da humanidade, que nada tem a ver com as condições do povo judeu que tinha,
então, um papel de transmissor e de guardião.

Eram os mais ligados, pela herança genética, para manter esquemas de funcionamento idênticos durante os
séculos.

O que foi o caso.
***

Questão: o que podemos fazer no momento do adormecimento, para permanecermos lúcido o
máximo possível durante o sono?

Bem, caro amigo, é, sobretudo, não fazer no momento do adormecimento, mas, efetivamente, antes de se
deitar.

Basta programar a sua consciência para permanecer lúcida e consciente durante a fase de sono.

Em seguida, no momento em que se deitar, basta adormecer o corpo e decidir permanecer lúcido e
consciente.

E isso funciona muito bem.

Mas se você esperar o adormecimento para decidi-lo, é demasiado tarde.

Basta pedir à sua própria consciência para permanecer desperta e lúcida durante a fase de sono.

No momento em que se deitar, é preciso vigiar para adormecer cada parte do corpo, de maneira a não mais
senti-la completamente.

O corpo vai adormecer, mas a consciência estará lúcida.

Naquele momento, tudo se torna possível.

A partir do momento em que o corpo estiver adormecido e o espírito estiver consciente, há uma vibração
sonora - que é o som da alma - que se faz ouvir.

Basta que a consciência passe nesse som.

Basta que a consciência invista, completamente, esse som.

Naquele momento, o som vai amplificar-se, de modo exagerado, e vai tomar todo o espaço da consciência.

E, naquele momento, quando há uma identificação total da consciência com o som, a consciência está fora do
corpo e ela pode estar desperta, lúcida, e partir.

Basta que a consciência se ponha no som e não procure apagá-lo, o que é uma heresia e uma besteira
monumental.

***

Questão: poderia nos falar da alma?

A alma não é algo que se compreenda.

É algo que se vive.

Compreender já é um erro.

É a ausência de espontaneidade, é a comparação, é a análise (eu, como isso, e o outro, como aquilo, e não de
outro modo), é, já, sair da visão da alma.

A partir do momento em que vocês colocarem questões (como se Deus existe, como por que a minha alma é
assim), vocês já saem na compreensão e, portanto, no mental.

E vocês se privam da espontaneidade.

Vocês se privam da fluidez.

Vocês se privam da verdadeira vida, principalmente quando isso se referir aos processos da alma.

Ainda, quando isso se referir aos processos evolutivos diretos da 3a. Dimensão, aí, não há problema, mas,
quando se começa a falar de energias da alma e de planos de consciência da alma, e que se quer puxar a

compreensão à 3a. Dimensão, comete-se um erro monumental.
***

Questão: o que podemos fazer para agradá-lo?

Bem, parar de me fazer perguntas que não vão ao sentido, necessariamente, de uma elevação de consciência,
mas, antes, para o peso da consciência.



É preciso aliviar.

É preciso aerar.

É preciso voltar para a espontaneidade da alma, para a leveza da alma, para a fluidez da alma.

Deixar vir a impressão.

Deixar vir a percepção e não conceituar.

Nesse caso, isso me dará muito prazer.
***

Questão: o que você pensa da política?

Tudo o que podemos dizer é que a política atual não é, absolutamente, justa.

O que vocês chamam de democracia é uma grande besteira.

Vocês creem que elegem os seus homens políticos, mas é uma besteira, eu repito, mesmo na França, mesmo
em outros lugares, mesmo por toda a parte sobre o planeta.

Eles fazem isso para adormecer a consciência do ser humano.

A verdadeira política vai sobrevir no momento em que a humanidade tiver vivido o primeiro espancar e, depois,
uma segunda surra, e estiver de joelhos.

Aí, poder-se-á falar de política.

E, naquele momento, obviamente, haverá um papel importante das ideias, da instalação de novos paradigmas
de funcionamento da humanidade, de novos funcionamentos do mundo político, mas, também, da

compreensão de que, exteriormente, vocês não estão sós, de que, exteriormente, os que vocês chamam de
extraterrestres existem.

Mas que também, interiormente, a orientação pelos seres da Luz existe.

Naquele momento, a humanidade terá dado um grande passo.

E a política será, realmente, inspirada pelas forças espirituais.

Dentro de alguns anos!
***

Questão: o que são os «crops circles»?

Isso é extremamente de origem extraterrestre, múltipla, para fazer tomar consciência, como todo o resto.

Vocês não acreditam que um cérebro humano ou que uma tecnologia de 3a. Dimensão seja capaz de
reproduzir coisas parecidas.

Pode-se encontrar, para cada desenho, uma explicação específica, uma ressonância específica, uma
explicação precisa.

Mas o primeiro dos objetivos é o de fazer tomar consciência de que há outras civilizações.

Há uma lógica, é claro, uma lógica perfeita, que vai ao sentido do contato com a realidade extraterrestre.
***

Bem, caros amigos, creio que seja tempo de dizer até a próxima semana.

Obrigado a vocês, e, como se convencionou, e como de hábito, eu lhes dou a minha bênção e a minha
saudação fraternal.

E nós nos dizemos até dentro de alguns dias.

Sejam abençoados.

Até breve.

************
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Bem, caros amigos, boa noite,

Estou contente por reencontrá-los.

Primeiramente, certo número de informações sobre o que falamos sem parar desde dezembro.

No que concerne aos fenômenos climáticos que haviam sido anunciados e, também, aos fenômenos em
relação com o Oriente, com Israel, a Palestina e os outros países árabes.

Tudo isso está aumentando em pressão, como vocês podem constatar.

Em contrapartida, no que concerne ao Ocidente, e não mais ao Oriente, há um atraso na indução dos eventos
que devem produzir-se, o que quer dizer que a onda de frio deveria ser adiada, na França, aproximadamente
uma semana, mas isso ocorrerá, efetivamente, como previsto.

E isso é devido à elasticidade entre as diferentes dimensões e a resistência maior ou menor do Espírito
humano para integrar as novas energias ou, em todo caso, para entrar em luta com as novas energias.

O que vocês veem, nesse momento, nos países Árabes corresponde a uma reação e uma luta, e não uma
aceitação de eventos extremamente violentos que ali se produzem e que irão amplificar-se.

De fato, os povos do Oriente não são capazes de ir ao sentido nem da resistência violenta, nem a um sentido,
obviamente, da aceitação da nova dimensão.

Concluem-se, instantaneamente, períodos de lutas que querem não fazer morrer, não deixar morrer o antigo,
como no que concerne aos conceitos ultrapassados da religião de natureza involutiva.

E, no entanto, os povos do Oriente são aqueles os mais capazes de conhecer a energia do coração.

Mas não reconhecendo essa energia do coração, através do conjunto dessa humanidade, eles vivem isso
como uma oposição entre a própria humanidade deles e a humanidade do resto do mundo, ou seja, do
Ocidente.

Aí está porque há essa onda de violência, que não é uma aceitação, longe disso, mas uma recusa total,
extremamente importante do que é novo.

Aí está o que concerne ao Oriente.

Agora, no que concerne ao elemento de natureza fria, a resistência, ao contrário, é extremamente intensa para
os povos do Ocidente, que se têm a conservar as aquisições passadas, que se têm a conservar as próprias
estruturas rigidificadas, as próprias estruturas arcaicas e, sem entrar em cólera em relação a isso, mas, antes,
fixando-se, ainda mais, nos elementos do passado.

Aí está.

A elasticidade dimensional provocou um atraso em relação à data que eu lhes havia dado.

Dessa oposição entre o fogo, entre a água torrencial, entre as manifestações climáticas extremas, também,
que sobrevêm nos países do Leste – mas, sobretudo, no Ocidente, muito em breve – há, perfeitamente, aqui a
ilustração entre as duas formas de lutas com a energia nova, com a consciência nova que se encarnam nesse
momento.

O.M. AÏVANHOV – 5 de fevereiro de 2006
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Há ou uma reação de cólera extremamente violenta, ou uma união e uma cristalização aos esquemas antigos.

Os dois esquemas são possíveis e os dois esquemas que vocês observam entre o Oriente e o Ocidente são,
também, esquemas que se produzem, também, no interior do ser humano: ou uma cólera extremamente
grande, ou uma resistência extremamente grande, sem cólera ou uma cólera fria.

Mas os dois, não se enganem, são uma oposição extremamente forte ao que vem e, portanto, oposições
extremamente fortes a essas energias novas da quinta dimensão.

Os extremos não permitem o equilíbrio que vocês devem encontrar como ser humano, e isso é extremamente
importante a compreender e a implementar em si, para corrigir, eventualmente, os erros estratégicos e os erros
que os afastam de sua dimensão espiritual, obviamente.

Aí estão as generalidades espirituais que eu tinha a dizer-lhes.

Mas, se quiserem, como de meu hábito, vamos começar por respostas às questões que nos permitirão entrar
mais adiante nesse discurso em relação a esse grande período que vive o planeta Terra.

Então, eu os escuto, caros amigos.

Questão: nós somos, frequentemente, confrontados a escolhas. Como fazer o melhor possível?

A escolha é muito simples: ou permanecer fixado em suas concepções potenciais do futuro, não aceitar a
abertura e a fluidez do que vem, ou, ao contrário (e o resultado será o mesmo), permanecer fixado em
esquemas de funcionamento do passado, oriundos de tudo o que lhes ensinaram, de tudo o que vocês
desenvolveram, de tudo o que vocês educaram, em vocês, em relação à sua vida, tal como ela é, em relação
às vidas passadas.

Convém a vocês abordar o período do fim do inverno, do início da primavera como um ser totalmente novo.

Como dizia seu grande neófito «Ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não volta a tornar-se
uma criança», ou seja, novo, sem passado, sem futuro, estar totalmente no instante não pode mais fazer
referência em relação a um passado, não mais fazer plano em relação a um futuro, mas estar na aceitação total
do que quer a energia da alma em sua vida e na vida do planeta.

Cara amiga, a solução a mais simples, obviamente, é evitar o Oriente e o Ocidente em si, ou seja, evitar o
passado, estar no instante presente, evitar estar no passado ou fazer projeções sobre um futuro hipotético,
simplesmente, centrar-se no instante.

Estando centrado no instante, sem projeção alguma no futuro, sem qualquer ideia ou pensamento em relação
com uma construção do passado, vocês poderão ser capazes de estar alinhados em seu eixo energético o
mais fundamental, que é aquele de sua alma, e de estar à escuta da vontade de sua alma e não de projeções
no futuro, e não, tampouco, de construções oriundas da personalidade, que vêm do passado.

É extremamente importante adotar essa atitude de espírito, que consiste em estar no presente.

Mas, verdadeiramente, estar totalmente presente ao instante.

Estar na ação e presente nessa ação, totalmente.

Não estar numa determinada ação e pensar em outra coisa.

Ou não construir ou elaborar uma ação presente em relação a um passado.

Isso é exatamente a mesma coisa.

Questão: poderia dar-nos precisões sobre o «ciclo da alma»?

O ciclo da alma, o ciclo o mais importante da alma corresponde aos períodos passados em encarnação e aos
períodos passados em excarnação.

Aí está o ciclo o mais importante para a alma.

Em seguida, a alma, uma vez em encarnação, apresenta certo número de ciclos.

Esses ciclos são ligados a essa própria evolução dessa encarnação.

Período de crescimento: a adolescência.



Período de maturidade: de conclusão do crescimento e de plenitude.

E, em seguida, ciclo de regressão desse crescimento, de velhice, como vocês chamam, não mais de
plenitude, mas de exaltação espiritual, e, enfim, a morte.

Portanto, os ciclos de crescimento e de decrescimento são os mais importantes no período de encarnação.

Aí está o que se chama o ciclo da alma.

Questão: poderia falar-nos da música das esferas?

Perfeitamente.

A música das esferas é um som específico, que é sutil, ouvido não unicamente através dos ouvidos, mas
através do chacra ou da ampola da clariaudiência, que é situada de cada lado de cada ouvido.

Há certo número de sons que vão até sons extremamente agudos.

No momento da abertura da alma (no momento em que a alma está em contato total com o espírito e é capaz
de voltar a descer esse contato total, com o espírito, na personalidade inferior), naquele momento, é gerada o
que se chama a música das esferas, que é uma música que corresponde, efetivamente, ao que acontece nos
planos os mais altos, e pode tocar o ser humano encarnado, no momento dessa expansão de consciência a
mais importante.

Essa música das esferas é algo que é ouvido por inúmeros místicos em algumas meditações, mas,
também, por alguns artistas, quando eles compõem música.

É, também, um processo iniciático importante, que acompanha a recepção, digamos, do kundalini, e a
recepção de Shakti.

Quando os dois estão conjuntos, produzem esse fenômeno de música das esferas, tal como eu o chamei em
minha vida, que corresponde a um alto grau da iniciação.

Algumas experiências que ocorrem quando pessoas estão no coma (que se chama, na França, as experiências
de morte iminente) correspondem a esse esquema extremamente específico: não o som que é ouvido quando
as pessoas tomam o túnel, mas quando elas chegam a essa Luz que não queima, brilhante, ofuscante, e
penetram no interior da Luz.

Aí, pode ser ouvida a música das esferas.

A música das esferas encontra, de fato, sua origem e sua fonte vibratória no domínio dos Hayoth Ha
Kodesh de que já falamos.

Questão: poderia desenvolver o papel do Arcanjo Uriel?

O Arcanjo Uriel é aquele que intervém em segundo, na hierarquia, após o Arcanjo Miguel.

Durante a era em que vocês vivem, hoje, e desde, mesmo, 50.000 anos, o Regente Arcangélico planetário foi
o Arcanjo Miguel.

E, agora, no advento dessa quinta dimensão, uma vez que essa quinta dimensão estiver instalada,
definitivamente, o Arcanjo que tomará a regência arcangélica será o Arcanjo Uriel.

O Arcanjo Uriel preside o que se chamam as reversões.

É ele que trabalha, na quinta dimensão, muito mais facilmente do que o Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Miguel, Príncipe e Chefe das Milícias Celestes, tem por vocação essencial desembaraçar a terceira
dimensão das esferas de influências ligadas à sombra.

O Arcanjo Uriel trabalha apenas com a Luz da Verdade da quinta dimensão, e não pode, em caso algum, ser
aquele responsável por combates que acontecem na terceira dimensão.

Em contrapartida, ele intervém na reversão da terceira à quinta dimensão, e na estabilização da quinta
dimensão.

Nisso ele é, de algum modo, o precursor.

Sua presença intervém na terceira dimensão para preparar a reversão inerente à quinta dimensão ao nível
planetário.



Ele já interveio, certo número de vezes, para preparar o basculamento dos polos.

Agora, ele intervém, também, junto a alguns humanos, para preparar a passagem à quinta dimensão.

Devido à sua vibração, ele afeta as estruturas genéticas e permite, eu diria, uma inversão ao nível das
estruturas do DNA, que são capazes de favorecer a multiplicação das fitas de DNA que corresponde à
passagem à quinta dimensão.

Aí está o sentido do trabalho dele, ao nível dos indivíduos.

Eu não creio que haja orações ou ações específicas a efetuar para facilitar esse trabalho.

Ele se faz muito naturalmente, no momento em que os seres estejam prontos para viver o fenômeno de
ascensão.

Mudanças colocam-se, sobretudo, ao nível celular, ao nível genético.

Em seguida, sobrevém certo número de mudanças que vão fazer com que a reversão induza, também,
modificações profundas de funcionamento, ou seja, as energias da esfera sexual, em especial, são
transmutadas a um nível altamente espiritual, e as energias espirituais podem e devem manifestar-se ao nível
sexual.

Isso corresponde a uma transmutação alquímica do nível de consciência.

O olhar portado sobre as coisas, portado sobre a vida não é mais, de modo algum, o mesmo.

Questão: como, no processo de criação, passar do plexo ao coração?

Essa é uma questão extremamente difícil, porque, no homem, o potencial criativo manifesta-se,
sempre, para a maior parte dos humanos artistas homens, ao nível do plexo solar, assim como o
potencial artístico no indivíduo mulher manifesta-se, sempre, pelo quinto chacra, que é o centro de
energia diretor, nesse caso, mas que é, também, o centro patológico.

Não há regras intelectuais a dar, para passar do terceiro ao quarto chacra.

Isso necessita de uma compreensão de processos que animam o indivíduo no processo criativo, mas,
também, no processo de vida, simplesmente.

O terceiro chacra é o mundo dos desejos, o mundo dos prazeres, o mundo da ilusão, o mundo da
sedução.

A sedução, não tomada no sentido pejorativo, mas para agradar a uma multidão, por exemplo.

Mostrar algo que agrada para ter a imagem de volta não é a mesma coisa que criar no sentido de dar sem nada
esperar de volta.

É isso que deve ser compreendido e implementado, tanto na vida de todos os dias como na criação artística.

E, infelizmente, não basta dizê-lo.

Basta aceitá-lo.

Mas, tendo aceitado, intelectualmente, é necessário, também, fazê-lo passar nos fatos, na realidade, na vida de
todos os dias, ou seja, deixar cair a noção de prazer/desejo/ilusão, aspiração à sedução, e passar à
autenticidade do ser sem perder o potencial criativo.

O problema dos artistas homens em geral é que eles pensam que, estando no plexo solar, ou seja, no mundo
da ilusão, da sedução, do desejo, do prazer, eles arriscam, passando ao estágio do coração, perder essa
especificidade que eles têm de artistas.

Bem ao contrário, o artista sublimado é um artista que evolui pelo chacra do coração.

Mas isso é extremamente raro.

Talvez, em alguns casos, isso necessite, efetivamente, de fazer o luto desse lado artista.

Entretanto, a atração para a noção do prazer astral (dos mundos astrais intermediários) e para a sedução do
espetáculo é, também, um elemento limitador e que freia a chegada das energias ao nível do chacra do
coração.



Questão: estando no instante presente, não se arrisca encontrar-se num modo de funcionamento
impessoal?

A emoção não é ligada ao impessoal.

A emoção faz parte da vida, mas a emoção exata define-se como um equilíbrio total entre as manifestações
emocionais.

A emoção que corresponde a esse estado de ser corresponderia à alegria interior, que é uma etapa de íntase.

Isso corresponde a uma centralização de energias ao nível do peito, que corresponde a um estado de alegria
sublime interior, sem objeto exterior, que nada tem a ver com o prazer, a cólera ou a tristeza, ou com o
sofrimento, que eu saiba.

Entretanto, não há impessoalidade, ao contrário.

O verdadeiro pessoal, o pessoal autêntico encontra-se nesse equilíbrio, do presente.

Eu não digo negar as emoções.

Eu não digo rejeitar para longe, como se se fosse frio e isolado.

As emoções fazem parte da natureza humana de terceira dimensão.

Mas, simplesmente, esse estado emocional deve deixar o lugar para a vacuidade mediana, ao instante
presente, no qual a esfera mental, racional, deve impor às emoções, sem amordaçá-las, contudo, um estado
de vacuidade, um estado de serenidade,

Coisa que procuravam, desde sempre, as pessoas que meditavam.

Mas isso deve ser encontrado hoje, não na meditação que, que era escapa à vida real, mas deve encontrar-se
em cada minuto de sua vida.

Aí está o desafio que lhes é solicitado.

É nisso que os modelos de funcionamento tradicionais passados – quer sejam hinduístas ou também budistas
– são completamente superados e errôneos, hoje, porque eles insistem na meditação, na liberação cármica,
extraindo-se do mundo, extraindo-se da realidade.

Hoje, esses modelos são obsoletos.

Eles pertencem ao passado, totalmente.

O que lhes é demandado, hoje, é ser um homem novo, sem referência ao passado.

E manter apenas a liberação.

A espiritualização de sua essência, de seu corpo atém-se a isso: encontrar o equilíbrio entre as emoções,
encontrar sua essência.

Ora, a essência encontra-se apenas na pacificação das emoções e não na mestria artificial, fora da vida das
emoções, tal como ela era concebida na meditação de tipo hinduísta ou budista.

Isso pertence ao passado.

Isso pertence à terceira dimensão, mas não é, absolutamente, mais válido para aceder à quinta dimensão.

Quanto mais um indivíduo engaja-se na busca de seu presente, de sua essência, mais ele vai perturbar aqueles
que veem nele aquele que não funciona como eles e vão ter vontade de fazê-lo entrar na emoção, ou seja,
gerar uma cólera, gerar algo que o faça sair desse estado.

Progressivamente e à medida, aliás, que vocês entrarem nesse estado (em seu trabalho, em seu próprio meio
familiar), se vocês conseguem permanecer suficientemente longo tempo nesse estado, vocês se aperceberão
que isso gera, necessariamente, junto aos outros (no meio profissional, afetivo e nas pessoas que vocês
encontram), uma espécie de desconforto.

Porque os outros não veem a Luz que emana de vocês, mas, ao contrário, alguém que escapa da linearidade
do tempo, alguém que aparece não como um iluminado, mas como profundamente diferente.

E isso perturba.



Portanto, a melhor prova de que vocês estão nesse estado da essência, nesse estado presente são,
justamente, as intimidações que podem vir do exterior.

Mas essas intimidações não estão aí para fazê-los sair de seu estado, contrariamente ao que creem aqueles
que exercem essas intimidações, mas, efetivamente, para estabilizá-los ainda mais nesse estado de presença,
nesse estado da essência que é extremamente importante a cultivar.

Questão: a que corresponde a aura dourada?

A aura dourada corresponde a algo que se encontra apenas uma vez.

Uma vez que ela é encontrada, torna-se um ser realizado.

Torna-se um Boddhisattva, ou seja, um ser que superou as limitações da matéria, um ser a quem
vocês chamariam «realizado».

No momento em que a Shakti desceu, ela auréola a cabeça com uma Luz dourada, mas, simplesmente, a
cabeça.

É apenas no momento em que a Shakti, a energia Shekina, reencontrou o kundalini, que essas duas energias
casaram-se, fundiram-se, que elas vão gerar, ao nível do casulo de Luz, uma Luz uniforme, de cor dourada, que
corresponde à realização.

Ora, a particularidade da realização é a mestria total dos quatro elementos, em um grau mais ou menos forte.

Eu tinha, lembrem-se, em minha vida, a mestria do fogo.

Eu comandava os incêndios.

Eu comandava todos os fogos no sul da França.

Entretanto, a aura dourada é apenas o marcador desse aspecto da realização elementar em si e, portanto, o
controle no exterior de si dos elementos.

Isso faz parte dos princípios de realização, ou seja, o momento em que os quatro elementos estão
equilibrados e permitem ao ser acelerar o processo de etereação de seu corpo físico, ou seja, de acesso, em
parte, à quinta dimensão.

E, efetivamente, quando vocês chegam à mestria total de seu veículo e dos elementos que estão em vocês,
vocês têm a capacidade de entrar em contato, de maneira formal, com esses elementais e, também, de
comandar os elementos, assim como o ilustraram a maior parte dos seres realizados que viveram nesse
planeta e, isso, em todas as tradições.

Questão: você poderia ver e descrever nossas auras?

O termo «ver» é um pouquinho presunçoso, uma vez que não tenho mais olhos, mesmo passando por meu
canal.

Entretanto, a soma de informações que eu recolho em minha consciência concerne tanto a espectros visuais –
coloridos, se preferem – como a indicações extremamente precisas sobre o que faz sua natureza de alma.

Agora, dar indicações precisas sobre a cor da aura, do casulo de Luz não lhes dará indicações outras que não
aquelas que eu lhes darei.

Não é porque eu lhes diria que vocês têm uma aura de tal cor ou de tal outra cor que vocês tirariam conclusões
quanto ao funcionamento de seu ser.

Isso é extremamente mais sutil.

De fato, quando eu vejo uma vibração espectral de cor verde sobre uma pessoa a quem eu me dirijo, eu
posso, daí, concluir que essa pessoa é uma mediadora, que essa pessoa é uma terapeuta, mas isso vai bem
além.

Há outros elementos vibratórios que me chegam e que vêm colorir (de um modo, certamente, diferente, essa
informação do espectro colorido) e que vão dar indicações profundamente diferentes de acordo com os
indivíduos.

Portanto, é presunçoso fazer atalhos, como foi feito sobre este planeta, em função de diferentes cores de aura
e de diferentes funções que lhes são atribuídas diretamente.



A única coisa que nós podemos dizer é que a aura dourada corresponde, efetivamente, à aura da realização.

Agora, no que concerne às outras cores, há seres extremamente evoluídos que têm uma áurea rosa ou
vermelha, mas vermelho escuro, mas vermelho, de qualquer forma.

E há seres não muito evoluídos que têm uma aura azul.

Então, certamente, vocês verão seres que oram o dia inteiro que terão uma aura violeta, e poder-se-ia
dizer: «Ah, os grandes místicos!», mas vocês não sabem, contudo, a cor do coração deles.

A cor da alma, a cor do coração é diferentemente mais importante do que aquela do casulo de Luz, tal como eu
a percebo em meu mundo de desencarnados.

Questão: você fala, igualmente, de cor de coração, poderia desenvolver?

Eu não vou desenvolver, de momento.

Simplesmente, nós definimos, através de nossa visão desencarnada, uma atmosfera vibratória global, que é a
coloração da alma no sentido de sua inspiração.

Em seguida, temos a cor primária, eu diria, da alma, que corresponde à cor da alma e ao próprio fundamento
de orientação da alma.

Temos, em seguida, a cor da alma, que nos traduz de qual maneira essa alma exprime sua relação com o
espírito.

É uma relação direta ou indireta?

É uma relação de amor ou de tensão?

Mas isso é extremamente complicado para explicar agora.

Retenham, simplesmente, que nessa noção de cor que vocês abordaram, há a coloração da alma que é o
casulo de Luz.

Há, em seguida, a cor da alma, que é a cor precisa atrás da cabeça, que assinala uma orientação da alma.

E, enfim, há a cor do coração da alma, que corresponde à ligação entre a alma e o espírito, que traduz modos
de funcionamento entre a alma e o espírito.

Mas nós desvendaremos isso em outro momento, se efetivamente quiserem.

Não vale a pena sobrecarregar a cabeça.

Isso de nada serve, para encontrar o presente.

Questão: como não fazer a amálgama entre as próprias emoções e aquelas dos outros?

Cara amiga, é muito difícil, como você o diz, gerir as próprias emoções e as emoções dos outros.

Convém, simplesmente, alinhar-se, totalmente, centrar-se em sua essência e fechar a porta às emoções.

Basta decidir, afirmar que seu próprio centro emocional, que seu próprio plexo solar está barricado com uma
cruz de Luz branca às influências exteriores.

Questão: você poderia dar-nos precisões sobre os sonhos, em geral?

Isso necessitaria vários livros, cara amiga.

Entretanto, vamos resumir isso em algumas frases.

O mundo dos sonhos pode revelar vários mecanismos subjacentes.

A primeira mecânica, que é a mais importante junto a todos os seres humanos, é, certamente, o sonho que vem
de uma atividade dos neurônios, que é ligada aos últimos pensamentos ou às preocupações as mais fortes do
dia que acaba de escoar-se.

Por exemplo, você tem uma emoção violenta de raiva para com alguém, por exemplo, você tem um
pensamento ou uma emoção que você trabalha.



Bem, à noite, isso vai descarregar-se pelos neurônios, que vâo pô-los na situação do que vocês viveram na
vigília.

Essa é a situação a mais frequente da mecânica dos sonhos.

Agora, há o sonho premonitório, profético, o sonho que vai prevenir.

Há necessidade de confrontar o que é vivido em sonho, não tanto em relação ao seu sentido simbólico, mas,
sobretudo, para ver, antes de tudo, se ele corresponde a uma preocupação do dia anterior que acaba de
escoar-se, caso em que não há lugar para encontrar um significado profético, divinatório ou outro, uma vez que
90% dos sonhos são ligados a isso.

Agora, se você tem o hábito, cara amiga, de ser prevenida em sonho, confrontam-na, aí, a demandas que
foram formuladas antes de seu sono, de maneira consciente.

E os planos espirituais vão responder em plena noite, por esse sentimento de sonho que se chama estar
«animado», «em êxtase», tal como isso funcionava no antigo e no novo testamento quando, por exemplo, Maria
recebe a visita do Arcanjo Gabriel, que lhe faz o anúncio de sua gravidez.

Esse é um sonho profético, iniciático.

Tudo depende do contexto dos sonhos.

Retenham, simplesmente, que 90% dos sonhos são descargas dos neurônios ligadas à atividade do dia
anterior.

Agora, há sonhos que vão exprimir, também, um desejo ou um temor da alma, sem conotação profética, ou
divinatória, ou antecipatória, mas, simplesmente, são o reflexo de temores ou de desejos da alma.

Aí está, grosso modo, e resumido, muito sumariamente, o que se pode dizer.

Questão: que aconteceria se os neurônios não fossem descarregados?

Bem, isso se tornaria um sonho recorrente, algo que gira em círculo ao nível dos sonhos, algo que volta sem
parar.
A consciência autoconsciente de si, o que se chama a consciência ampliada seria, permanentemente, poluída
pelos pensamentos passados.

Questão: nós temos necessidade da memória para pôr os atos de nossa vida, portanto, como se faz
para que tenhamos essa capacidade de memória e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento espiritual
nos pede para soltar isso para ancorarmo-nos no instante presente?

O instante presente jamais foi o equivalente de ausência de memória, bem ao contrário.

Trata-se, aí, de um erro de apreciação.

Quando se fala do desenvolvimento linear da consciência, não espiritual, não horizontal, mas vertical, vocês
terão uma memória que faz referência ao instante presente, ao passado e ao futuro.

Agora, quando vocês se centram no instante presente, não é questão que não haja mais memória.

Ao contrário, vocês passam a uma memória expandida.

A maior parte dos místicos que tiveram acesso ao instante presente e, portanto, à energia da
realização, tem a memória de universos neles.

Eles têm a memória de todas as suas vidas passadas.

Eles têm a memória de toda a história planetária.

Eles têm a memória do ser humano que está em face deles, em sua totalidade.

Portanto, o parar no presente, o centramento em sua essência e no presente não é um parar da memória, mas
uma mudança do eixo da polaridade de memória.

Enquanto vocês estão em sua condição humana de terceira dimensão, vocês estão num eixo linear horizontal,
passado/presente/futuro.

Em seguida, quando entram em sua essência, vocês estão no eixo vertical da cruz.

Naquele momento, vocês entram no que se chama a memória ampliada ou a memória espiritual, que é



independente de condições lineares do tempo.

Eu jamais disse, e ninguém jamais disse que o instante presente era um instante desprovido de memória.

Mas, ao contrário, uma memória não mais exclusiva (ligada à sua própria encarnação ou às suas encarnações),
mas uma memória inclusiva, na qual a memória de vidas passadas torna-se mais importante do que essa vida
presente, na qual a memória dos universos torna-se mais importante do que a memória da história histórica do
mundo no qual vocês vivem.

É nesse sentido que a memória é um fenômeno extremamente apaixonante, mas extremamente longo.

Mas não cometam abuso de linguagem dizendo que, no presente, não há memória.

Extrair-se de condições limitantes da memória nada tem a ver com a aquisição da memória vertical.

Questão: quando não se lembra mais de alguns aspectos do passado, isso corresponde ao que
algumas escolas psicológicas chamam «repressão»?

São idiotas!

Há numerosas razões possíveis para que a memória no instante presente não se lembre mais do que
aconteceu a um dado momento.

Quem é que pode dizer o que fazia ontem, à mesma hora precisa?

Portanto, isso é a memória de ontem.

Portanto, imagina-se, efetivamente, que, para a memória da infância, há pessoas que têm a memória do que
aconteceu durante suas primeiras horas de vida, outras, que não têm mais qualquer lembrança durante tal ou tal
faixa de idade.

Isso não quer dizer, necessariamente, e, aliás, o mais frequentemente esse não é, absolutamente, o caso, que
haja repressão de um evento traumatizante psicológico, absolutamente não.

Há numerosas circunstâncias que fazem com que a alma não imprima, ao nível memorial, certo número de
elementos no presente.

Não é por isso que seja preciso procurar uma repressão qualquer.

São eles os reprimidos, os idiotas!

Questão: mas quando há um evento traumático, a memória imprime-o, forçosamente?

Em 99% dos casos, sim, porque o traumatismo é tão violento, quando se trata de sofrimentos emocionais
intensos, que eles giram em círculo no cérebro.

Não há possibilidade, para a consciência, de não ver o que aconteceu.

Mesmo se, nesse caso, haja uma possível repressão, a repressão não vai até a ocultação total do evento.

Há uma recusa em ver, entretanto, isso é visto.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Não há inconsciente.

Há apenas coisas conscientes ou subconscientes, eventualmente, mas, absolutamente, não inconscientes.

A consciência do ser humano é bem mais forte do que o inconsciente.

O inconsciente é algo ao qual vocês dão tomada quando aceitam ter um inconsciente.

Se vocês pedem para estar conscientes de tudo, vocês se tornarão cada vez mais conscientes e, portanto,
cada vez mais fortes.

Portanto, não há inconsciente.

O inconsciente é uma criação.

Questão: existem, hoje, grandes Mestres, ainda encarnados?



Mais do que nunca.

Eles são ilustres desconhecidos, a maior parte trabalhando na própria vida de todos os dias.

Questão: após a passagem à quinta dimensão, o que advirá dos ciclos da alma?

Eles serão profundamente diferentes, porque, na quinta dimensão, há a possibilidade de ter um ciclo
extremamente longo, no qual a vida é de duração quase eterna.

Portanto, não há mais essa alternância encarnação/excarnação.

A vida na quinta dimensão é profundamente linear na alternância de ciclos.

Não há mais alternância de ciclos.

Há, também, ao nível da quinta dimensão, modos de funcionamento que são profundamente diferentes, mas
que para nada lhes serve apreender, hoje, em sua realidade de terceira dimensão, porque isso, estritamente,
nada quer dizer.

A densidade, o peso não são os mesmos.

A visão de cores não é, absolutamente, a mesma.

Os desequilíbrios no corpo físico não existirão mais.

A quinta dimensão não conhece a sombra.

Aí está o que se pode dizer disso, muito sucintamente, e sem entrar nos detalhes.

Bem, caros amigos, estou muito contente por ter trocado com vocês sobre tantos assuntos.

Nisso, eu lhes aporto todo o meu amor e eu lhes digo até breve.

Fiquem bem.

__________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=66

5 de fevereiro de 2006
***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2006/02/om-aivanhov-5-de-fevereiro-de-2006.html

Postado por Célia G.
***
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Clique aqui
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****

Poderia desenvolver sobre o Êxtase e o Íntase?
O Êxtase é um mecanismo de Alegria Interior, traduzindo-se por uma difusão e uma dissipação da irradiação para o

*O Efeito da MÚSICA das ESFERAS* - OMRAAM (Aïvanhov) - AutresDimensions

ÊXTASE E INTASE - SRI AUROBINDO - A QUESTÃO
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exterior.
O Intase corresponde ao mesmo processo, mas, desta vez, voltado para o Interior.

O Samadhi ou Maha-Samadhi, última etapa do estabelecimento da Alegria Interior, corresponde á manifestação simultânea
e concomitante do Êxtase e do Íntase.

O fluxo de partículas Adamantinas vai, portanto, naquele momento, nos dois sentidos.
Há apenas uma irradiação do exterior para o interior ou do interior para o exterior.

As duas irradiações fazem-se da mesma maneira, o que concorre para revelar o estado chamado Sat-Chit-Ananda, a
Felicidade, a Consciência, a Unidade, a Alegria.

Alguns seres, na minha tradição original de minha última vida, descreveram perfeitamente a Consciência Unitária.
Há textos extremamente antigos que descreveram a evolução da Consciência quando ela se junta à Unidade, seja em
algumas formas de Yoga anteriores Yoga Integral (como o Kriya Yoga, o Siddha Yoga) ou ainda nos ensinamentos de

Patanjali ou Imortais.

A diferença é que hoje, o que parecia uma visão do Espírito, torna-se totalmente assimilável e passível de ser vivido na
Consciência que vocês habitam.

Os mecanismos de despertar do Kundalini, os mecanismos de canto da alma, de construção do Antakarana, o Fogo do
Espírito, não são mais palavras ou conceitos, mas encarnam-se em Vibrações que vocês vivem.

Sri Aurobindo
http://www.autresdimensions.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-20-de-fevereiro
*****

Explicação do Arcanjo ANAEL (10.03.2012) sobre a Íntase:

Pergunta: fala-se muito do êxtase em relação ao Absoluto. E sobre a íntase?
"Bem amado, quando há íntase, há êxtase.

Quando há íntase, simplesmente, há uma retração total da Ilusão.
Quando há êxtase, há testemunho, não de uma experiência vivenciada, mas, do Absoluto.

A íntase ignora, totalmente, a Ilusão.
O êxtase envolve a Ilusão em sua dança da Eternidade, mas não tem o que fazer da resposta da Ilusão.

O Absoluto (manifestando-se em meio a um êxtase) dá a ver (para aquele que se mantém sobre o Limiar) a veracidade da
Onda da Vida: o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça.

Naturalmente, para aquele que se mantém muito distante, isso não tem qualquer sentido, qualquer veracidade, qualquer
ação, nem qualquer interrogação.

Há negação, até mesmo, da existência da possibilidade disso.
A íntase é o processo onde o ser se afoga no Absoluto.

São, por exemplo, alguns estados específicos, denominados Samadhi, e que, no entanto, estão muito além do Samadhi
manifestado por muitas Estrelas."

(continua)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-marco-de-2012-autresdimensions

*****
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- Ensinamentos do Mestre da Luz -

Primeira mensagem de CRISTO no site Autres Dimensions

 *INÍCIO DO PERÍODO DAS GRANDES TRIBULAÇÕES*

Neste período Pascal, que é tão caro ao meu Coração, eu venho a vocês para confirmá-los na entrada total e
definitiva do período das grandes tribulações, no período onde cada alma humana deverá fazer escolhas sobre

a sua evolução futura.
Acreditem em mim que nem eu, ou qualquer outro ser da Luz eterna, viremos julgar suas escolhas.

Mas convém, de uma vez por todas, e de maneira definitiva, fixar suas escolhas.
Alguns de vocês sobre este planeta irão se deparar com ultimatos, digamos assim, a fim de escolher de

maneira irremediável entre a Luz e os caminhos da encarnação.
Na realidade, nós vimos aceder à abertura de uma janela cósmica extremamente importante na evolução deste

planeta que é tão caro ao meu Coração.
Hoje, enfim, nós podemos afirmar a entrada no período de tribulações tal como ele foi descrito pelo meu divino

amigo São João, como vocês o chamam.

***

Vocês entram, definitivamente, no período em que irão ver, no exterior de vocês, confrontar-se uma série de
elementos: a oposição entre a sombra e a Luz, a oposição entre as forças vivas da Luz autêntica que deve
conduzir à emergência de uma nova consciência, mas, também, de um novo paraíso sobre este planeta.
Essas forças, que são caras ao meu Coração, vão se opor à falta de Luz, às forças involutivas ligadas à

evolução da 3ª Dimensão na qual vocês estão desde tanto tempo.
Essas forças vão tudo fazer, acreditem em mim, para impedir a eclosão desta Luz no coração de vocês, mas,

também, a eclosão sobre este planeta.
E, no entanto, é importante compreender que este combate, esta luta de que vocês terão que se liberar é algo
que está inscrito de toda a Eternidade, como eu disse durante a minha vida e como isso lhes é apresentado

pelo nosso divino Pai de todos.
Vocês terão, em vocês, a clareza total da consequência das suas escolhas.

***

E acreditem em mim que cada alma fará sua escolha com conhecimento de causa.

CRISTO - 09 de fevereiro de 2006 - Autres Dimensions
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E acreditem em mim que cada alma fará sua escolha com conhecimento de causa.
Não haverá palavras que poderão se erguer e dizer “eu não sabia”.

Em nenhum caso isso será possível.
Cada alma será confrontada com ela mesma.

Cada alma, durante os meses e as semanas, será capaz de fazer as escolhas.
E, de fato, vocês terão compreendido, desde vários anos houve alguns períodos a mais de escolhas.

Mas este período de escolha é o mais importante porque ele é probatório.
É ele que os leva a afirmar, definitivamente, as direções que tomaram suas vidas, para alguns de vocês desde

muitíssimo tempo e, para outros, mais recentemente.
Não há, no entanto, julgamentos da nossa parte.

E mesmo São João falou do ‘julgamento final’, esta pesagem das almas, essas almas chamadas, eleitas, que
irão subir ao Céu, é que elas terão, evidentemente, feito a própria escolha.

Ninguém poderá forçar ninguém.

***

Cada ser será livre em sua alma e com consciência para escolher o caminho da liberação ou o caminho da
subordinação.

Certamente, alguns de vocês poderiam dizer-se: “como podemos escolher ainda a subordinação muito mais
do que a liberdade?”.

Boa pergunta.
Mas, no entanto, é preciso bem compreender que as almas concebem, em algum momento da sua

peregrinação, a noção de dependência, a noção de prazer e de deleite, como algo essencial à sua experiência.
Em caso algum vocês podem prejulgar e julgar a evolução dessas escolhas.

Portanto, é por isso que eu pedi a vocês, durante a minha vida, para não julgar ninguém, para nunca fazer
julgamento de valor, independentemente do caminho que foi empreendido por uma alma que poderia ser

qualificada de inimiga, ou até mesmo de amiga.
Não esqueçam que o inimigo mais oposto ao que vocês são, é, entretanto, seu irmão, realmente;

simplesmente, o caminho dele difere do seu.

***

Nisso está a grandeza da alma, de compreender que o divino Pai não tendo qualquer limitação, o Filho que
desejar se confrontar com seu caminho de evolução (que eu apresentei há dois mil anos), não deve, também,

ter limitação alguma.
A partir do momento em que vocês observarem uma pessoa, um acontecimento como algo não pertencente à

sua área de coerência, à sua área de coesão, à sua vida, vocês saem do caminho do Amor que eu tracei.
Vocês saem do caminho da Unidade que o Pai desejou para vocês.

É extremamente importante compreender isso.
E, sobretudo, nos períodos de escolha em que as confrontações, em que as tensões podem tornar-se

enormes.
Os acontecimentos que acontecem agora na superfície deste planeta não estão aí para punir, mas estão aí

para despertar.
Eles são, também, a justa retribuição das ações insensatas e engajadas pela loucura dos homens na corrida à

competição, na corrida à moeda, na corrida ao dinheiro tal como vocês denominam isso, na corrida
desenfreada para a dominação do seu irmão e de outros povos que vivem sobre este planeta.

***

Hoje, e como sempre, de uma forma certamente um pouco mais recente, a natureza inteira grita “pare”.
Os reinos de todas as vidas proclamam sua aversão expressa por esta vontade de controle de alguns homens

que vai além dos limites que foram assinalados pelos jogos ligados à encarnação na 3ª Dimensão.
Convém compreender que, hoje, a Terra deve manifestar, e os reinos que a habitam também, o resultado das
ações passadas que irão corresponder não a uma punição, eu lhes disse, queridos filhos, mas, realmente, a
uma liberação e a uma potencialidade enorme como jamais existiu: revelar ao ser humano o seu potencial

Divino, colocá-lo frente às suas responsabilidades, frente às suas escolhas, frente ao que ele sofreu,
conteve, esperou e, sobretudo, temeu.

É extremamente importante compreender isso para, no momento oportuno, não fazer julgamentos, nenhum,
não apontar o dedo àquele que não tiver feito uma boa escolha porque quem sabe se vocês mesmos, no

momento da escolha, irão fazer a escolha correta.



***

Na realidade, até o último minuto de escolha proposta pelo Pai, há uma oportunidade de se redimir, de voltar
atrás.

Mas quando a escolha final estiver aí, naquele momento, essa escolha torna-se irremediável e definitiva e não é
sujeita a alterações.

E induz a alma a uma polaridade de vida que vai sonhar, de algum modo, com suas possibilidades de
manifestações de evolução de potenciais nos próximos 200.000 anos.

É extremamente importante compreender isso.
Certamente, vocês têm que derrotar, em vocês, uma série de limitações.

Essas limitações foram forjadas pelas encarnações passadas que vocês enfrentaram, experimentaram,
perfizeram, mas, também, por todos os desejos que vocês engendraram (desejo de sucesso, desejo de

dinheiro, desejo de ser visto), desejo, desejo, sempre a mesma palavra.

***

Ora, a passagem ao Paraíso sobre a Terra acompanha-se, necessariamente, de um abandono total de todos
os desejos de maneira que, no devido momento, como no suplício que eu passei, vocês pudessem dizer: “Pai,

que a tua vontade seja feita e não a minha”.
Isso necessita de abandonar, totalmente, os seus desejos, de abandonar, totalmente, as suas projeções, as

suas vontades, os seus desejos e as suas predisposições de possuir, seja o que for.
Isso não é uma atitude mental, uma atitude afetiva, emocional, mas, realmente, uma decisão lúcida e final da
alma que deve instruí-los a dispor os atos fundadores da sua nova vida sob novos céus e sobre uma nova

Terra.
Isso é extremamente importante para entender.

No momento da escolha, nenhum elemento deve vir perturbá-los.
Somente aqueles que tiverem a força da alma serão capazes de renunciar às aquisições, de renunciar à

família, ao que há no seu bolso, ao que há na sua cabeça, ao que há no seu coração, de maneira a tornar-se de
novo como uma criança para aceitar penetrar no reino dos céus, como foi anunciado há dois mil anos.

***

É extremamente importante compreender com o coração, também, e não com a cabeça, que essa escolha é
uma experiência final que apenas ocorre excepcionalmente na superfície deste planeta, especialmente desde

que, ainda mais raramente, o nosso planeta, o seu planeta sobre o qual vocês vivem, deve aceder à sua
dimensão transcendente que deve fazer dele um planeta sagrado.

Ora, somente poderão caminhar no seu solo aqueles que optaram por sacralizar-se.
As escolhas, em certos casos, poderão ser difíceis e dolorosas.

Acreditem em mim que, seja qual for a escolha que vocês fizerem, vocês serão, de qualquer maneira,
abençoados.

Não haverá o que lamentar.
Haverá apenas que assumir as suas próprias responsabilidades, as suas próprias decisões.

Agora, nas próximas semanas e meses, vários seres vão entrar em rebelião, vão entrar em sofrimento extremo
em relação ao que está chegando.

Isso não é devido à vontade do Pai, nem à minha, mas sim, evidentemente, aos freios e às resistências e, eu
diria até mesmo, às barreiras que foram colocadas para a emergência da Luz em meio à sua alma.

Essas almas vão tentar manter com elas alguns seres no que poderíamos realmente denominar uma queda,
uma regressão e um retorno a esquemas involutivos extremamente potentes.

***

Mas saibam que esta luta acontece também, em alguma parte, no fundo do seu ser, o combate entre
a materialidade e a espiritualidade.

Vocês serão capazes de espiritualizar a sua matéria?
Ou, ao contrário, de materializar a sua espiritualidade?

Cabe a vocês escolher, queridos irmãos, cabe a vocês fazer a escolha correta com toda a lucidez.
Vocês terão, evidentemente, em sã consciência, a lucidez da escolha a ser feita.



Essa escolha não leva, contrariamente ao que alguns de vocês poderiam pensar, ao advento do final dos
tempos.

Isso corresponde a um período muito mais tardio na sua história.
Entretanto, os atos e as fundações colocadas irão acarretar uma série de modificações extremamente

importantes de vida e o aparecimento de novos dons que lhes foram preditos desde a minha encarnação: a
impressão, não unicamente a impressão, mas, sobretudo, a capacidade para a dupla visão, o acesso aos

mundos espirituais será oferecido a vocês nesta ocasião.
Será conveniente lutar, evidentemente, também, contra as forças involutivas que irão procurar reconduzi-los a

um período anterior à escolha.
Isso não é possível, meus filhos.

Cabe a vocês fazer a escolha.

***

Uma vez feita a escolha da Luz, vocês apenas poderão trabalhar no sentido da Luz.
Vocês apenas poderão, pelo seu exemplo de irradiação, atrair, com sua perseverança, os seres ainda

indecisos no momento da escolha.
Convém, portanto, cultivar este atributo, esta fé total na Luz, no Amor, na Unidade do Pai e do Filho, porque

vocês são também, evidentemente, o Filho que vai se juntar, de novo, ao Pai.
Não há nisso qualquer metáfora, qualquer imagem, mas, sim, a realidade do que vocês são: os filhos do Pai,

os filhos da Luz e os filhos do Um.
Vocês são o único, enquanto inteiros em vocês.

Para isso convém a vocês, nisso, aceitar esta dimensão sublime do que vocês eram há muitíssimo tempo e
que vocês devem, hoje, tornar-se de novo.

***

Aí está a mensagem que eu tinha para trazer a vocês neste período pré-pascal, a fim de colocar no seu
coração a certeza da sua Divindade, a certeza da Luz e, em todo caso, a certeza do seu caminho.

Agora, eu permaneço com vocês ainda um pouco mais para saber se cada um de vocês tem uma pergunta
particular para me fazer, à qual eu posso responder.

Portanto, eu os escuto.

***

Pergunta: como se liberar do ego?

A única maneira, por meio do discurso que eu fiz, de se liberar, durante esta fase decisiva, do seu ego,
consiste em deixar agir em si a vontade do Pai, em abandonar qualquer veleidade de desejo, qualquer

veleidade de ação e deixar o céu agir em si mesmo, em abandonar toda a resistência.
Aí se situa a resolução do ego.

Aí se situa a resolução das oposições ligadas à encarnação na 3ª Dimensão.
Não há alternativa senão deixar agir, em vocês, a vontade da Luz.

Esta resposta está clara, caro irmão?
A vontade que vocês vão ter, todos vocês, para estarem ainda mais motivados no caminho será o

acontecimento que vocês irão observar no exterior, ao redor de vocês, em toda a superfície deste planeta.
Vocês serão confrontados com eventos que irão levá-los a escolher com todo o conhecimento de causa.

Vendo as imagens, ouvindo os barulhos, vocês irão compreender, real e sinceramente, as escolhas que vocês
devem fazer.

Vocês não poderão, contrariamente àqueles que serão confrontados com esses acontecimentos em diversas
regiões do globo, dizer que vocês não sabiam, porque vocês têm a oportunidade de serem privilegiados,

observadores do exterior de alguns eventos traumatizantes que se instalam.
Isso irá fortalecer a sua vontade de Luz, e a sua vontade de liberação, estejam certos disso.

***

Pergunta: como ter a certeza da retidão das nossas ações?



Não há certeza do tipo matemático, caro irmão, no sentido humano.
A certeza não se encontra na realidade deste plano.

Não há mais concordância total entre o que acontece no Céu e o que acontece sobre a Terra.
A única maneira de ter certeza é a coerência interior, não a exatidão dos resultados, mas a certeza interior no

nível do coração.
O que diz o seu coração é a verdade, o que diz a Luz é a verdade também, sejam quais forem os obstáculos, e

o Pai sabe que há muitos, nesses tempos finais.
Convém, no entanto, estar lúcido sobre a sua vontade de Luz.

A partir do momento em que vocês deixam, totalmente, as noções de ego, a partir do momento em que vocês
deixam, totalmente, a noção de vontade pessoal, a partir do momento em que vocês deixam falar o coração, a

sua alma, torna-se evidente que vocês estão na verdade.
Entretanto, a partir do momento em que vocês observarem o que acontece no exterior, vocês serão

confrontados com algum tipo de elemento sobre o qual eu não vou me alongar, vocês terão frente a vocês as
capacidades para sensibilidade total no nível do coração, para a compreensão de quem vocês são.

***

Pergunta: quando teremos que fazer essas escolhas?

Vocês entraram no período das tribulações, e isso por um período de dois anos, dois anos e meio, durante o
qual os eventos vão ocorrer no exterior de vocês, mas no interior de vocês.

Vocês serão confrontados com as suas próprias sombras, mas, também, com as sombras planetárias.
Convém, durante este período, fazer as escolhas, mas, também, fortalecer a sua Luz, crescer na Luz, crescer

em Verdade, crescer em Espírito.
Os potenciais espirituais estando inativos para a maior parte dos seres humanos vão, gradualmente e à medida

do seu reforço de Luz, desenvolver-se de novo, revelar-se de novo em sua total magnificência.
Vocês irão se tornar, realmente, seres multidimensionais e, isso, muito em breve, o que alguns de vocês já

são através da percepção ultrassensível dos outros mundos, das outras Dimensões.
A dúvida, caro irmão, faz parte do caminho.

Aquele que não duvida, que jamais faz perguntas, está no ego, na ilusão da certeza total da sua vida.
Alguns discípulos que estavam encarnados entre a fase da minha vida e a sua época manifestaram, de uma

forma ou outra, este período de dúvidas, independentemente da fé que os animasse.

***

Pergunta: neste período difícil, quem invocar para encontrar conforto?

A invocação é uma palavra significativa, a oração é uma palavra significativa, a meditação também é uma
palavra significativa.

É pedido, simplesmente, para estarem vivos, para estarem na vida, para estarem conscientes a cada minuto da
totalidade da Divindade que vocês são.

A partir daquele momento, todo ato feito é um ato correto.
Não pode ali haver, nesta situação, independentemente das dúvidas inerentes à condição humana e à condição
do seu aparelho intelectual e mental, não pode ali haver deslealdade ou farsa do que diz a sua alma, do que diz

a sua vida, mesmo se esse, e eu concordo, for um período extremamente difícil.
Portanto, a palavra invocação é um pouco forte.

Convém, simplesmente, estar vivendo e ir ao sentido da vida e ir ao sentido da expansão dos novos potenciais
do ser humano que vocês irão se tornar.

Ser si mesmo, estar lúcido e consciente a cada minuto que passa, não se deixar arrebatar pelo que
corresponde às emoções, pelo que corresponde às ideias, aos pensamentos, às formas, de qualquer modo

“divisões”.
A realidade da vida basta a ela mesma.

A realidade da ação, no momento mais oportuno, é, certamente, a coisa mais importante para permitir o pleno
florescimento do seu potencial de Divindade.

Permanecer lúcido.
Permanecer consciente no instante.

Abandonar toda a resistência e deixar realizar a vontade do Pai.

***



Pergunta: qual é ou qual será o seu papel nessas tribulações?

Eu irei intervir, cara amiga, cara irmã, apenas no final das tribulações.
Entretanto, a minha Presença irá se manifestar, a um dado momento ou outro, para cada alma no caminho,

pronta a fazer a escolha da Luz do Pai e do caminho Crístico.
Nisso, eu irei intervir, individualmente, neste período de tribulações.

O meu papel intervém, ele, bem depois do momento do fenômeno que vocês denominaram no seu mundo, o
fenômeno de Ascensão que está descrito no evangelho do meu Santo Irmão.

***

Pergunta: poderia definir ao que corresponde o seu tipo de energia?

Querida filha, querida irmã, eu sou a Via, eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Nesta frase única, eu assumo totalmente quem eu sou.

Aquele que quiser encontrar o caminho do Pai não pode passar senão por mim, não há alternativa.
Eu não falo, aí, das religiões que foram construídas com o meu nome.

Eu falo da ilustração do meu caminho, mas, também, do meu canal, em todos os sentidos do termo.
Há no meu Caminho, na minha Verdade, na minha Via, a mensagem final que conduz à Dimensão do Pai.

Considerar-se como uma criança, considerar-se como o Filho do Pai, aí se situa o caminho que eu mostrei, que
eu ilustrei.

Enquanto Rei deste planeta, convém mostrar o caminho que conduz ao Céu, ao Pai e às Dimensões que vocês
chamam de “superiores”.

Ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não se tornar, de novo, como uma criança.
Ninguém pode penetrar no reino do Pai sem passar por mim.

Quando eu digo “eu”, não se trata da minha presença encarnada, nem dos modelos construídos pelas
religiões, mas sim, evidentemente, de um modelo vibratório característico que denominamos ‘filiação’.

***

Pergunta: como você se situa em relação a Orionis?

Orionis é o Regente.
O Regente é aquele que organiza, que dirige um esquema evolutivo.

A minha encarnação e o meu sacrifício foram simplesmente destinados a lembrá-los da sua inspiração Divina e
a mostrar-lhes a Via e o Caminho, a Verdade e a Vida que eu sou.

Nisso, eu sou o intermediário, não de Melquizedeque, não da ordem de Orionis, não de qualquer igreja, mas eu
trabalho, no entanto, para a mesma Luz que é a Luz da Unidade, a Unidade do Pai, a Unidade da Luz.

Nisso, eu sou aquele que é o seu canal para o Pai.

***

Pergunta: Miguel nos disse que mencionando Almala, com a repetição dos três “a”, havia uma
ressonância vibratória direta com a sua energia. Existe algum nome que põe em ressonância

vibratória diretamente com você?

Querida irmã, querida filha, a vibração é extremamente importante.
Uma vibração formulada por um ser pleno de Luz e a vibração formulada por um ser pleno de sombra, leva

necessariamente à mesma vibração?
Portanto, no que se refere ao meu nome sagrado de Sananda, que foi utilizado em diferentes locais, assim

como o nome de Cristo que foi dado, essa palavra foi mudada.
Se vocês chamarem Cristo, será que Cristo se manifesta?

Se vocês invocarem Sananda, será que Sananda se manifesta?
Isso depende da sua afinidade vibratória.

Agora, esta lógica dos três “a” sempre foi fundamental no que se refere aos seres de Luz.
Mas com relação ao meu canal de Luz, eu proponho manter a denominação e a nomeação que é a origem

primordial do meu nome.



***

Pergunta: qual diferença você faz entre ser de Luz e canal de Luz?

Eu sou ser e canal de Luz.
Pelo meu canal, vocês acedem ao Pai.

Eu os guardo no caminho dos desvios que podem se manifestar, ligados às armadilhas do poder da alma uma
vez que elas forem reveladas.

O canal é o lugar pelo qual vocês devem passar para aceder a outra coisa, sem, necessariamente, passar pelo
ser que eu sou, mas pelo canal que eu represento.

***

Pergunta: qual ritual podemos utilizar para invocá-lo mais eficazmente?

A evolução da Luz, compreendam bem, não é a mesma de quando eu vim sobre a Terra.
Vocês estão, hoje, frente a vocês mesmos, frente ao que denominamos o seu próprio livre arbítrio, não que

vocês estejam livres, mas na sua própria escolha e, também, na sua própria mestria.
Os rituais, que foram preconcebidos da história da humanidade durante um passado extremamente recente,

digamos até o século XVI, que estavam ligados à religião muito fortemente, desintegraram-se.
Este afrouxamento e esta desintegração permitiram a manifestação de uma série de poderes diferentes da

Luz.
Foi também, necessário e obrigatório, para o homem entender que ele devia superar o conceito dos rituais, o

conceito das orações, o conceito das meditações para aceder ao coração a essência, para aceder à sua
essência central.

E isso com toda a lucidez, sem esforços específicos e sem rituais complicados.
Assim, mais do que nunca, é solicitado para abandonarem todos os rituais e se dirigirem, realmente, à
autenticidade do seu ser, porque, quando vocês estão centrados no seu coração, quando vocês estão

alinhados com a Dimensão do “eu sou”, com a Dimensão de Jeshua, vocês se tornam, vocês mesmos, este
ser divino de que falava que não tem necessidade de qualquer ritual, mas que é, simplesmente, o “eu sou”.

***

Pergunta: quais são as suas relações com a Intraterra?

Nós poderíamos chamar os seres da Intraterra, em todo caso para mim, de “guardas” que verificam, a cada
vez, as minhas idas e vindas, os meus retornos sobre este plano dimensional para entrar em contato com

alguns dos meus canais, com alguns dos meus médiuns.
Quando eu chego eu digo, realmente, aquilo que eu digo que eu sou, e não qualquer outra entidade que

chegaria de planos intermediários.
Portanto, eles são os guardiões, eles são os guardiões do plano dimensional.

***

Pergunta: durante a sua última encarnação você teve descendentes?

Evidentemente, eu tive descendentes, eu tive dois filhos.
Não podíamos ser Rabino, na época da minha encarnação, se não fôssemos casados.

E, evidentemente, que eu era.
Várias coisas foram profundamente distorcidas.

São dados históricos que apenas pouco tem a ver com o que vocês irão viver.

***

Assim, queridos amigos, será tempo de liberar o canal em que eu estou.
Permitam-me, queridos filhos, queridos irmãos e irmãs, dar-lhes todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

Eu os amo.



************ 
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Bem, caros amigos, estou, como de hábito, extremamente contente por reencontrá-los todos aqui presentes
comigo.

E gostaria de dizer, a cada um de vocês, a cada um em particular, mas, também, a vocês todos aqui presentes
nesta sala que, desde a semana que agora acaba de transcorrer, vocês progrediram muito positivamente em

relação à aceitação dos planos espirituais.

Todos aqui conseguiram dar um passo extremamente importante, um passo que está em relação com a
aceitação total do que vocês são e do papel espiritual do ser humano na encarnação.

Essa palavra «aceitação» quer dizer que vocês aceitaram, cada um de acordo com as suas potencialidades,
digamos, cada um de acordo com o que vocês são.

Vocês aceitaram, realmente, adaptar-se ao que lhes é solicitado pelos planos espirituais.

Aí está, caros amigos, agora poderemos avançar um pouquinho sobre o desenrolar, eu diria, de alguns eventos
que eu lhes anunciei há muito tempo.

Primeiro, no que se refere aos eventos climáticos, eles, obviamente, como vocês veem, são onipresentes na
superfície do planeta.

Vocês irão assistir a tudo o que deve ocorrer em relação às perturbações ao mesmo tempo climáticas, mas,
também, derivadas disso, ou seja, às perturbações elétricas, perturbações de transportes, grandes problemas

na Europa do oeste e, em parte, na França.

Agora, no que se refere às modificações aéreas e, em especial, ao que vocês chamam de vírus, isso está se
transformando a toda velocidade, e chegam à Europa do oeste do mesmo modo e de modo sincrônico.

A partir das informações que nós vemos, dos nossos planos multidimensionais, nós podemos estar certos de
que os eventos correm o risco de ocorrerem de modo perfeitamente sincrônico na Europa do oeste e na

Europa do Norte.

Agora, caros amigos, aí está para os acontecimentos, e, fiel ao meu hábito, eu prefiro que avancemos, juntos,
com uma longa discussão nos intervalos, de maneira a que possamos ir mais adiante nas suas interrogações,
nas suas questões e que eu possa, também, emitir-lhes algumas informações em função dos seus desejos.

Assim, eu lhes dou, primeiramente, a palavra.

***

Questão: qual é a relação entre os nossos anjos guardiões e os corpos sutis?

Há, aqui, uma confusão que é feita entre o que se chama de anjos da Cabala (na qual há um gênio específico
que corresponde a cada corpo) e o que se chama de anjo guardião.

O anjo guardião, há apenas um.

Agora, o que é um anjo guardião?

Bem, é um anjo... guardião!

Simplesmente.

Agora, como contatar um anjo guardião?

É preciso dirigir-se a ele, imaginar que ele possa existir.
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É como para os povos que vivem ao redor de vocês, na natureza, que vocês não veem, necessariamente, e
que, no entanto, estão aí.

O anjo guardião está aí, presente a cada instante, o que não quer dizer que ele interfira ou que ele aja.

Ele está aí para verificar a conformidade das ações, a conformidade de algumas coisas que devem ser
respeitadas nos planos espirituais, de maneira imperativa, porque sua alma decidiu assim, antes de vir, ou

porque os caminhos exigem algumas passagens extremamente precisas.

Agora, o anjo guardião manifestar-se-á diante de vocês, frequentemente.

Mas vocês não vão ver o rosto dele.

Vocês terão, primeiramente, acesso à visão dos seus pés e da parte inferior do seu corpo, se é que podemos
falar de corpo.

É apenas depois de um longo caminho de comunicação, de diálogo com o anjo guardião, que ele poderá
desvendar a sua face.

Mas não contem com ele para intervir, como nós intervimos, dos nossos planos multidimensionais diferentes.

O papel dele é extremamente preciso.

Ele corresponde ao que eu acabo de dizer-lhes, e a nada mais.

Talvez vocês tenham, um dia, também, a chance de ouvir o nome dele, sussurrado no seu ouvido, mas isso é
para mais tarde.

Aqueles a quem chamamos de «anjo guardião», primeiramente, nada têm a ver com as hierarquias angélicas,
tais como foram descritas na Cabala.

Vocês podem ter um anjo guardião que é, realmente, um anjo, mas vocês podem, também, ter um anjo
guardião que foi alguém que esteve vivo, cuja missão é acompanhar uma alma que está, ainda, na encarnação.

Mas, em geral, são entidades individuais que evoluem em Dimensões que permitem a eles estabilizar a própria
energia na quarta dimensão, de maneira a poder interferir em alguns momentos chaves da sua existência, ou

para manifestar-se, ou para impedir ou facilitar alguns eventos.

Basta a eles, portanto, ter um gancho, não mais na terceira dimensão, mas, ao menos, na quarta dimensão,
mesmo se a essência deles estiver situada acima.

Isso é extremamente importante.

A missão do Arcanjo Miguel nada tem a ver, mesmo quando ele acompanha uma alma humana, com a
missão do anjo guardião.

São coisas completamente separadas.

Em caso algum o Arcanjo Miguel toma o lugar do anjo guardião.

***

Questão: por que temos, por vezes, uma defasagem entre o progresso do que vivemos e a
percepção que temos dele?

Porque há os que são mais ou menos demorados para relaxar.

Há os que são mais ou menos demorados para sentir a realidade do que acontece neles ou que põem em
dúvida o que eles vivem, que põem em dúvida suas percepções, que põem em dúvida suas sensações, que

põem em dúvida sua vivência interior no nível da alma e do coração.

Entretanto, quando eu falei, há pouco, de grandes avanços, eu me referi à aceitação.

É a palavra mestre.

Eu não falo da revelação de coisas incríveis.

Eu não falo, tampouco, de novas energias que se manifestam, de novas possibilidades psíquicas, mas eu falo,
realmente, de uma aceitação espiritual.

E isso é um fato extremamente concreto.

A aceitação espiritual é um conceito que significa aceitar, mas não aceitar algo do exterior.

Isso quer dizer, simplesmente, estar em estado de abertura total em relação ao que vem, sem que haja
interferência da ferramenta mental, sem que haja interferência da ferramenta emocional, não de desejos, não

de aspirações, não de ideias em relação a isso, mas, simplesmente, o fato de aceitar, de acolher em si os
planos espirituais.



E, isso, no nível do destino humano, é, certamente, a coisa mais importante, muito mais do que a coisa que
vocês chamam de «despertar da Kundalini», o que vocês chamam de ativação do terceiro olho.

Isso, são eventos marcadores de algo, mas a aceitação é um conceito diferentemente mais importante para a
evolução da alma.

A aceitação é um conceito.

Ela não está ligada a algo de exterior.

Ela não está ligada a uma manifestação.

Ela não está ligada a um poder espiritual.

É uma aceitação.

Acolher.

Acolher onde?

No coração, na dimensão espiritual.

É um ato extremamente potente, ao nível da evolução, que nada tem a ver com uma manifestação energética
ou uma manifestação exterior de algo de tangível no sentido em que você entende.

Não é uma prova, no sentido que você entende.

É, unicamente, algo que vem fazer com que, a um dado momento, a alma humana tenha, no seu caminho
espiritual (seja qual for o estado dos seus fundilhos, da sua Kundalini, da sua cabeça, do seu zumbido no

ouvido, dos seus potenciais espirituais), simplesmente, em si, a vontade de dizer: «Meu Pai, que a sua vontade
seja feita, eu aceito tudo o que vem de você».

Aí está o que é a aceitação.

A aceitação não acontece mais em relação ao olhar do outro, mesmo dos parentes.

Isso acontece em relação ao olhar do Pai, que é diferentemente mais importante, e em relação a si mesmo,
mais do que em relação aos outros.

***

Questão: como desenvolver o Si, como é chamado por Ma Ananda Moyi?

Aceder ao próprio Si, ou seja, à Luz da alma, necessita de não mais ser dependente do olhar do outro, de não
mais estar em uma atitude diferente, de acordo com o julgamento que aparece no olhar ou nas palavras do

outro.

O Si é independente do não Si.

O não Si, como dizia Ma Ananda Moyi, o pequeno Mim, são coisas que são dependentes de interações que
existem entre os seres humanos, através do olhar, através das emoções, através dos pensamentos, através

das palavras.

O Si não se importa com o julgamento exterior.

O Si não liga para o não Si, porque ele é Si.

Sendo o Si, apenas intervém o que é Si, ou seja, o que é Divino em essência.

Não é uma atitude mental.

É uma atitude de espírito, no sentido mais nobre.

O Si encontra-se apenas na não confrontação com o não Si.

A partir do momento em que há confrontação entre o Si e o não Si, há julgamento.

Enquanto houver julgamento, não pode haver acesso ao Si.

E, enquanto o julgamento existis, não há Si possível.

Há dualidade.

Há terceira dimensão.

O acesso ao Si, tal como dizia Ma Ananda Moyi, e outros místicos que eu tive a oportunidade de encontrar na
minha vida na Índia, necessita, como princípio de base (e é o que justifica a realidade da experiência mística

autêntica), de que, no momento em que se entra no Si, não haja mais oposição entre o Si e o não Si.



Isso quer dizer que, sendo Si, o não Si não existe mais, porque se faz seu, come-se, de algum modo, o não Si.

O Si e o não Si confundem-se em uma Unidade transcendente na qual, não havendo mais separação entre o Si
e o não Si, o não Si não existe mais e, ao mesmo tempo, é integrado no Si.

Aí está a metafísica pura.

Eu sinto a reflexão que os anima.

***

Questão: no fim de dezembro, durante essa descida do Espírito Santo, você nos disse que,
globalmente, a humanidade não estava pronta para receber essa energia. O que é disso, hoje?

As coisas continuam a evoluir mais no bom sentido, no nível da palmada cósmica, como nós dissemos.

Entretanto, o período de provação, o período probatório, o período de teste vai estender-se, como vocês
sabem, em dois anos e meio, em condições mais ou menos boas, de acordo com o grau de abertura da alma

humana.

Não se esqueçam, jamais, de que o que vocês veem no exterior é o que acontece no interior de vocês.

***

Questão: poderia nos falar da morte?

A questão é extremamente complexa.

Não é algo de que se possa abordar, assim, em dois minutos.

Agora, o fato de saber como sentimos a própria morte é muito diferente, de acordo com cada ser humano,
segundo as suas crenças, as suas convicções, segundo o que ele viveu, segundo os seus apegos, o seu grau

de realização, o seu grau de mestria.

Não há duas mortes similares.

Isso é profundamente diferente para cada ser.

Assim como o nascimento é vivido diferentemente, conforme cada ser que desce na encarnação.

É a mesma coisa para o processo de excarnação.

Portanto, não há regras.

Do mesmo modo, nos planos sutis, isso será diferente, de acordo com a vivência da pessoa, de acordo com o
grau de elevação da alma, de acordo com o grau de elevação do espírito.

Não pode haver regras perfeitamente definidas.

Alguém que ficasse profundamente apegado ao plano terrestre, porque não terminou algo, porque tem a
impressão de ter deixado em aberto uma série de coisas, estará muito pesado, será, dificilmente, mobilizável

no nível da sua consciência, no nível dos seus corpos sutis.

Por outro lado, alguém que resolveu, perfeitamente, que superou, perfeitamente e que realizou tudo o que ele
tinha que realizar nesse plano, tal como o seu caminho de alma havia exigido, será capaz de deixar, com

extrema rapidez, muito rapidamente, os planos densos e aceder a planos luminosos.

Mas, compreenda, efetivamente, caro amigo, que esse processo, esses processos são diferentes, de acordo
com cada Si, com cada pequeno Mim que habita esse Si, e de acordo com as relações que existiam entre o Si

e o não Si.

Volta-se a metafísica.

***

Questão: por que a atração do desenvolvimento espiritual não é permanente?

Por uma razão que é muito simples: imagine que se dê a uma criança todos os pirulitos do mundo.

Ela não teria, jamais, vontade de outros pirulitos.

Ela não saberia o que é a falta do pirulito.

Estaria ruim, podre.

É exatamente a mesma coisa.



Veja, é extremamente importante passar por essas etapas de alto e de baixo, isso faz parte do
desenvolvimento do Si.

Apenas o pequeno Mim é que põe questões e que quer a estabilidade e algo de linear, e que quer algo de
certo, e que quer algo de permanente.

O Si, por essência, vive no ciclo do inspirar e do expirar, do alto e do baixo, da sombra e da Luz.

Isso faz parte do ciclo inerente, não da dualidade, mas do ciclo da Unidade.

***

Questão: como superar o «pequeno Eu» para atingir o Si?

Entramos sempre no que chamamos de alternância entre a sombra e a Luz do Si.

O Si não é algo de imutável, que está eternamente na Luz.

Os verdadeiros místicos autênticos - não os usurpadores que continuam na alegria feliz da Divindade que eles
mesmos dizem estar - passam, sem parar, por esses períodos que se chama 'a noite escura da alma', por

esses períodos de escuridão, por esses períodos de dúvidas que voltam depois à Luz mais autêntica.

Esse ciclo é um ciclo perfeitamente normal, que corresponde ao grau de maturação da alma e jamais, é claro,
isso é estável.

Quando é totalmente estável, linear, regular, plano, naquele momento, vocês estão na ilusão, porque não há o
inspirar/expirar da vida.

Não há a confrontação entre o pequeno Mim, o Si e o Si e o não Si.

O Si apenas encontra-se na resolução dessa equação a três, entre o pequeno Mim, o Si e o não Si.

Para chegar à Unidade, para chegar à mestria total, é necessário reunir os três.

Mas essa reunificação dos três não pode ser feita no estado vivo encarnado na terceira dimensão.

Mesmo Cristo, o maior neófito que tomou corpo sobre este planeta, apenas pôde realizar isso passando pela
morte.

Isso não é possível durante a vida, como o meu mestre venerado, Orionis.

Quando ele estava no corpo de algumas entidades, não tendo passado pela via da encarnação, ele era capaz
de experimentar esse estado de maneira permanente, esse estado de Samadhi, como dizem os orientais,

esse estado no qual está Ma Ananda Moyi (mas não todos os dias, porque, alguns dias, ela chorava, porque,
alguns dias, ela não estava bem).

Ela era mulher, antes de tudo, portanto, dual, portanto, permanentemente confrontada com o seu Si e com o
seu não Si, mas, também, com o seu Si e com o seu pequeno Mim.

Assim se segue o caminho para a mestria.

A mestria jamais irá lhes conferir a linearidade do seu humor, a linearidade da sua consciência permanente na
Luz.

Se isso acontecer, significa que vocês estão na ilusão total.

Estejam certos disso.

Isso quer dizer que não há possibilidade, com a Luz autêntica, de estar, permanentemente, em um instante
zero, até o fim da vida, nesse estado de contentamento ou de realização do Si.

Necessariamente, a realização do Si passa por períodos de não Si ou por períodos de pequeno Si, caso
contrário, não há Verdade.

Isso é formal e fundamental de compreender.

Não esperem, quer vocês sejam isso ou aquilo, através da Luz espiritual e do desenvolvimento espiritual que
vivem, encontrar um equilíbrio perfeito da Luz.

Isso não é possível, exceto na ilusão e no ego.

***

Questão: há uma correspondência entre o que você chama de pequeno Si, Si e não Si e o que
chamamos de inconsciente, superego e ego nas teorias psicanalíticas?

Isso é muito psicanalítico e psicológico.



São besteiras.

O que eu quero dizer com isso é que qualquer tentativa de compreensão do Ego e do Superego, passando
pelo que se analisa objetivamente (ou seja, a mente que vai se perceber como observando o observador, ou

seja, ele mesmo que se observa), é um erro fundamental.

Apenas há realidade psicológica através da espiritualidade.

A psicologia que quiser estudar a psique humana, livre do conceito de dimensão transpessoal, é uma heresia.

Agora, eu penso que os caminhos mais autênticos são os caminhos que estão emergindo atualmente, que são
concepções holotrópicas, que são as concepções que integram a multidimensionalidade do ser.

Nisso, os físicos são os mais próximos da realidade do que os psicólogos.

***

Questão: é perigoso despertar a Kundalini?

É extremamente perigoso, exceto se recebemos o Espírito Santo.

Tudo é questão de movimento.

Se procurarmos gerar o movimento debaixo para cima, sem ter recebido o impulso de cima para baixo, isso é
extremamente perigoso.

Agora, se o impulso ocorreu de cima para baixo, não há mais perigo algum, é mesmo desejável, em todos os
sentidos do termo.

Agora, isso são movimentos de energias que nada têm a ver com o que pode acontecer de fundamental no
nível da aceitação no coração.

Enquanto falamos de despertar e de subida da Kundalini, isso não quer dizer que ela suba de uma vez por
todas.

A energia passa o tempo indo e vindo nesse canal.

O despertar da Kundalini corresponde à primeira manifestação de subida da energia, mas, em seguida, a
energia sobe e desce, permanentemente, no interior desse canal.

Inspirar/Expirar, sombra e Luz, permanentes.

***

Questão: será que você mesmo, hoje, chega a conhecer a não aceitação do que você vive?

É absolutamente impossível.

A partir do momento em que nós acedemos à quinta dimensão e, no que me concerne, à décima primeira, não
pode mais haver esse fenômeno que é tipicamente presente na terceira.

***

Bem, agora, é tempo de concluir a nossa discussão.

Portanto, eu lhes dou, ainda uma vez, a minha Bênção.

E estou extremamente contente por ter podido partilhar tudo isso com vocês.

Eu lhes desejo uma boa aceitação total dessa maravilhosa Luz que vem para vocês.

Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.

E eu lhes digo até a próxima vez, caros amigos.

************
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Bem, caros amigos, bom dia.

Eis-me, de novo, extremamente contente por reencontrá-los.

Como de hábito, vamos, em alguns instantes, poder dialogar, trocar entre nós informações, perguntas,
respostas, questões.

Primeiramente, gostaria de dizer-lhes que, no conjunto do planeta, foi implementado o que
eu chamaria, quanto a mim, a estagnação de elementos, ou seja, a implementação de
elementos que vão casar-se, entrar em rebelião, entrar em fusão, entrar em oposição e ser
responsáveis por certo número de desgastes sobre este planeta.

Não se trata mais, unicamente, da água, mas, também, do fogo, do ar, da terra.

Cada um casa-se com seu cônjuge, ou com seu oposto, de maneira a gerar eventos de
natureza catastrófica para o ser humano, e, isso, em todo ponto do planeta, e de maneira
extremamente rápida, extremamente brutal, extremamente surpreendente.

Isso faz parte da agitação existente, também, no interior de cada ser humano, ao nível dessa
perda de equilíbrio, ao nível dos elementos.

Isso é extremamente novo, e isso foi desencadeado antecipadamente, em relação ao que
deveria produzir-se na primavera.

Agora, no que concerne ao que nós chamamos os frios excepcionais na Europa do Oeste, a priori, eles
deveriam sobrevir antes do final deste mês.

Mas os elementos são agenciados diferentemente.

Quando do lançamento, a distribuição desses movimentos de energia ligados aos elementos que sobrevêm
em diversos lugares do planeta e que provocam, de acordo com as regiões que são tocadas, inúmeras coisas
que são descritas como desgastes elementares, quer sejam tornados, furacões, movimentos de falhas
telúricas, mas, também, da água, em grande quantidade, mas, também, o fogo, em grande quantidade.

Tudo isso se mistura e provoca uma majoração das desordens observáveis, de maneira a atingir a totalidade da
humanidade.

Os cientistas não poderão esconder-lhes muito tempo que a Groenlândia está perdendo todo o gelo, que gelos
a que vocês chamam icebergs (tão grandes como países, ou mesmo subcontinentes) são desprendidos dos
polos árticos e antárticos, e desviando-se, e aproximando-se, perigosamente, de zonas nas quais eles vão
derreter.

Tudo isso vocês ouvirão, progressivamente e à medida dos dias que vêm, assim como o evento e o advento
de vírus que estão, também, atuando através do elemento ar.

Novos vírus vão aparecer, também, com extrema rapidez.
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Tudo isso não é feito para dar-lhes medo, não é feito para induzi-los numa psicose, mas, realmente, para fazer
o ser humano tomar consciência de que todas as escolhas que ele empreende não estão na lógica da vontade
do Pai, da vontade da Luz, bem ao contrário.

Mas será que o ser humano será capaz de dar-se conta de que é ele mesmo o criador dessas desordens?

Isso é muito possível no que concerne aos gelos que derretem, mas, talvez, um pouco menos concebível no
que concerne aos produtos derivados, em especial os vírus e outros elementos.

O conjunto que é ligado às disfunções induzidas pelos pensamentos do ser humano, mas, também, por seus
modos de funcionamento exteriorizados através dos mecanismos industriais e os mecanismos de gestão de
energias, de gestão de elementos.

Tudo isso vocês veem todos os dias.

Vocês o constatarão com uma maior amplitude ainda nos dias e nas semanas que vêm.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.

Nós entramos no que anunciamos há três meses.

E isso vai acelerar-se, de maneira gradual, certamente, cada vez mais rapidamente, de modo a conduzir a uma
agitação do espírito humano até que haja uma revolução intelectual, afetiva, emocional do ser humano.

Nós esperamos, em todo caso, que esse não seja o caso.

Aí está, caros amigos, em preâmbulo, o que eu tinha a dizer-lhes, mas, agora e já, eu os escuto para suas
questões que, eu espero, serão enriquecedoras para todos nós.

Questão: por que os animais e as populações fragilizadas são mais tocados?
Há uma explicação perfeitamente real e concreta.

As almas que são, hoje, liberadas pelos processos, digamos, elementares, são as almas que não têm
necessidade de estar sobre a Terra, porque são almas realizadas.

Nesse sentido, o que o ser humano pode conceber como algo de injusto – ou seja, os mais pobres, os mais
necessitados, que estão sujeitos ao furor dos elementos – é arquifalso.

De fato, essas almas são almas de Luz, que nada mais têm a fazer sobre a Terra.

Vamos concordar que os eventos elementares são os sismos, os tsunamis, os vulcões, os deslizamentos de
terra, a água, etc.

Questão: são famílias de almas que se sacrificam em grupo?

Não há sacrifícios.

Há partida em massa de famílias de almas, porque elas nada têm a fazer aqui.

Elas aceitaram o sacrifício descendo, certamente, não subindo.

Ao contrário, é uma liberação para elas.

Questão: para onde partem essas almas que nada mais têm a fazer sobre a Terra?

Elas partem para onde elas devem ir, ou seja, à Luz, aos mundos multidimensionais, para onde elas são
esperadas.

Não há explicações suplementares a dar sobre esses mundos, que são os mesmos, descritos desde todas as
gerações, quer no livro dos mortos egípcios, quer no livro dos mortos tibetanos e em todas as tradições.

Simplesmente, a passagem à Luz é extremamente rápida para essas almas de Luz.

Não se esqueçam, jamais que, enquanto vocês façam, vocês façam como ser vivo, e estão persuadidos de
que a morte é algo de terrível.

Vocês se enganam.

O aspecto terrível é o nascimento.

Não é, necessariamente, a morte.



Questão: alguns dizem que as almas que deixam a Terra nesse momento não passariam por etapas
multidimensionais, mas reencarnariam para um novo ciclo?

Como é possível?

Como é que uma alma que morresse, hoje, não teria a possibilidade de passar ao multidimensional ou decidir
refazer um ciclo de 50.000 anos?

O ciclo de 50.000 anos é determinado apenas no momento do fim do ciclo, no momento preciso em que há
basculamento multidimensional para o planeta.

Naquele momento, quer se esteja encarnado ou não, isso nada muda na escolha que é feita.

Em contrapartida, uma alma que morre, hoje, morre nas condições habituais.

Uma alma, a título individual, que morre não importa como, não importa onde sobre o planeta, será confrontada
à mesma escolha que o ser humano que permanece em vida.

Não há correlação alguma.

Caso contrário, isso quereria dizer que a pessoa que morre, hoje, não tem acesso à quinta dimensão.

E que apenas aqueles que estivessem vivos têm acesso à quinta.

É heresia.

Muito poucos seres humanos permanecerão vivos quando da passagem à quinta dimensão, em toda
consciência, em relação aos alguns bilhões de seres humanos que há sobre o planeta.

A escolha não é uma decisão intelectual, ainda menos uma decisão emocional.

É uma escolha que se faz ao nível do espírito, não ao nível da personalidade.

Nenhum ser humano encarnado e que se exprime através de sua personalidade não pode ou não se sabe se
ele passará à quinta ou não.

É muito fácil dizer eu quero passar à quinta ou eu quero permanecer na terceira.

Obviamente, todo o mundo quereria passar à quinta e aos mundos da Luz.

Entretanto, apenas o domínio do espírito terá feito a escolha, em função do grau de pureza da alma, em função
do grau de refinamento da personalidade, em função do grau de apegos e de não apegos ligados à evolução
dessa vida e de todas as vidas passadas.

Em caso algum, pode-se dizer que se faz a escolha de passar à quinta ou não.

Essa decisão não é tomada pela personalidade em encarnação.

Questão: o que você entende por «pureza» da alma?

A pureza da alma corresponde a uma alma que não tem qualquer sombra em si, que é apenas pura Luz.

A clareza, a pureza da alma está em relação com uma alma que apagou, não todo seu carma, mas apagou
todas as zonas de sombras, todas as zonas de apegos ao processo encarnante, ao nível da alma.

Uma alma dita «de Luz» é uma alma que trabalhou, suficientemente, no interior de uma personalidade, para
pacificar, purificar a personalidade, a fim de que ela não seja mais marcada pelas desordens inerentes à
terceira dimensão.

Ora, a personalidade é uma criação da terceira dimensão.

Antes do aparecimento da terceira dimensão, não havia personalidade individualizada.

Havia uma alma coletiva ou uma personalidade coletiva, se preferem.

A partir do momento em que a individualização da alma conduziu ao aparecimento da personalidade – quando
da criação de Atlântida – certo número de virtudes desenvolveram-se.

Coisas extremamente positivas – como o sentido da estética, como o sentido do belo, que pertencem à
personalidade – mas, também, certo número de tendências, tal como o egoísmo (ou seja, querer tudo
relacionar ao seu próprio olhar, agarrar ao seu próprio si mesmo).

Aí está a personalidade.



Aí está a personalidade.

Agora, num ser humano em encarnação, há pessoas que são dominadas pela própria personalidade.

Há entidades que são dominadas pela alma.

E há, enfim, entidades que são dominadas pelo espírito de verdade.

São coisas extremamente diferentes.

Quando se diz que se escolhe se se permanece na terceira ou se se vai à quinta, a escolha não é,
absolutamente, feita pela personalidade, ela é feita num grau altamente superior.

Questão: o «soltar» significa «tudo aceitar»?

Soltar jamais quis dizer aceitar tudo.

No que concerne a algo que não é de natureza espiritual, como uma relação comercial, por exemplo, é questão
de combater, porque isso pertence à terceira dimensão.

O soltar está em relação com eventos desejados pelos planos espirituais e não por relações comerciais
desarmoniosas.

O soltar corresponde a algo que se desejaria ou que se quereria, muito fortemente, e que não acontece,
jamais.

Mas não é a mesma coisa no plano espiritual e no plano humano.

Soltar, poder-se-ia dizer, por exemplo, com referência a uma relação comercial de alguém que não paga o que
é devido.

Aí, nós não estamos no soltar, nós estamos na tolice.

É muito importante respeitar os contratos que foram estabelecidos.

O soltar não é, jamais, em relação a um determinado evento ou a uma determinada relação, mas, mais, com o
caminho da alma em relação com uma repetição de funcionamentos que devem ser soltos, abandonados, para
passar a outra coisa.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Questão: como pôr-se sob a influência da Divina Providência?

Ah sim, aí, há apenas uma frase, extremamente precisa, para repetir durante o dia, a cada momento, a cada
minuto, a cada sopro: «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».

Apenas isso.

Mas, depois, não venham chorar, porque a vontade do Pai nem sempre é a sua.

É, mesmo, frequentemente, ao oposto.

A partir do momento em que se coloca a vida sob a vontade da Luz e não mais sob a vontade da
personalidade, naquele momento, a Divina Providência vai tudo implementar para que as coisas sejam as mais
fluidas, as mais sincrônicas e entrem numa fluidez total.

Efetivamente, é um conceito espiritual extremamente elevado.

Quando Jesus dizia «será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer?», Ele tinha completa razão.

Entretanto, quem, hoje, sobre este planeta, é capaz de dizer-se: «eu não me preocupo com o que vou comer
amanhã porque nutrir-me-ão».

E, no entanto, a Divina Providência é exatamente isso, em todos os setores da vida.

O que não quer dizer tudo abandonar.

Soltar a vontade pessoal para deixar agir a vontade da Luz em nós não quer dizer não agir, mas entregar-se à
Divina Providência é entregar-se à vontade da Unidade, que faz com que cada minuto se esteja consciente,
sejamos guiados por uma vontade superior que vai guiar, orientar nossos passos, nossos pensamentos,
nossos reencontros, nossos deslocamentos, nosso futuro.

Não é uma desresponsabilização, ao contrário, é uma responsabilidade extremamente grande.



A Divina Providência não recorre a qualquer intermediário.

É o ser humano que tem um alinhamento total – corpo, alma, espírito – entre a personalidade, entre sua alma e
seu espírito.

Estando totalmente alinhado, ele pode ser penetrado e atravessado pela lei de sincronia, que vai pô-lo em
relação, em todos os setores de sua vida, com a fluidez, com o que vai ao sentido da vontade divina, enquanto
a intercessão pode corresponder a um domínio preciso da vida, a um dado momento, unicamente.

Isso é uma intercessão.

Agora, a Divina Providência corresponde a um caminho extremamente preciso, extremamente em relação com
algo que estará em ligação total e direta com essa ressonância espiritual da Luz.

Questão: a personalidade não deve, portanto, ser destruída, mas «alinhada» na ação?

Nem um, nem o outro.

A personalidade – mesmo a personalidade a mais perfeita, a mais humanista, digamos – que não tiver noção
de Divindade, que não estiver engajada na abertura à multidimensionalidade do ser, não está aberta à realidade
do Pai.

A personalidade deve ser transformada, deve ser transfigurada, realmente, pela energia da alma.

A personalidade, pode-se buscar melhorá-la de múltiplos modos.

Pode-se passar milhares de anos, milhares de vidas a tentar aperfeiçoar o veículo inferior, mas, enquanto esse
veículo inferior não é regado pela energia da alma, não pode haver ascensão espiritual.

Toda personalidade, perfeita ou imperfeita, vai encontrar-se confrontada, a um dado momento, à energia da
alma.

E isso não é ligado a um grau de aperfeiçoamento, digamos, da personalidade.

Há personalidades extremamente impuras, extremamente vacilantes, que vão deixar-se penetrar pela energia
da alma.

Há personalidades perfeitamente realizadas, no sentido em que elas soberbas, sem defeitos, sem sombras,
que, entretanto, não são, jamais, penetradas pelas verdades da alma.

A personalidade desenvolve-se num modo horizontal tridimensional, unicamente.

E a personalidade pode ser levada à sua realização de sublimação sem, contudo, ser regada pela energia da
alma.

A evolução espiritual não consiste, unicamente, em desenvolver todos os lados positivos da personalidade.

Bem ao contrário, o desenvolvimento espiritual corresponde a deixar penetrar em si a totalidade das energias
da alma e do espírito.

Pai, que sua vontade seja feita e não a minha.

Junta-se, sempre, a mesma frase.

Questão: pode-se aceder ao desenvolvimento espiritual com rituais, quer nas tradições hinduístas
ou outras, por exemplo, a prática do rosário?

Isso pertence ao mundo passado, caro amigo

O mundo é movimento e mudança permanentes.

O que foi válido até o século XVI, XVII, não tem, hoje, mais qualquer sentido.

O grau de conhecimento do ser humano, mesmo ao nível de sua personalidade, o grau de abertura espiritual
do ser humano, apesar de tudo o que se vê sobre a Terra, é diferentemente mais importante do que o que
existia há 300 ou 400 anos.

Assim, entre o período que inaugurou a era dos peixes, até há 300 anos, nós estávamos sob a influência de
raios específicos e, em especial, o raio da devoção, ou seja, a obrigação, para a personalidade humana que
queria religar-se à sua alma, de fazer privações, de fazer rituais, de fazer rosários, de fazer genuflexões, de
fazer salamaleques cinco vezes por dia.



Tudo isso está completamente terminado, enquanto o significado foi completamente real, justo e autêntico
durante numerosos milênios.

Hoje, é solicitado para estar alinhado com a alma e o espírito.

Hoje, é solicitado para ir adiante, ir para essa multidimensionalidade, para esses contatos
espontâneos que não se importam com rituais.

Isso está completamente superado, fora de moda, eu diria, mesmo, contrário à evolução espiritual, que é
liberação e mestria, e não escravidão a coisas do passado, quaisquer que sejam.

A única coisa que não pertence ao passado, porque é uma verdade imutável, transcendente no tempo,
quaisquer que sejam as galáxias ou os mundos em encarnação ou não, são os alfabetos sagrados, ou seja, o
alfabeto hebreu e da cabala autêntica e, também, o alfabeto sânscrito.

Mas todas as aplicações da Lei – seja a Torah, sejam os rituais hindus ou tibetanos – são uma
heresia.

«Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».

Isso não é um ritual.

É uma afirmação.

Eu sou Um.

Eu estou unido.

Eu sou Deus.

Eu e meu Pai somos Um.

Aí está!

Questão: que acontece para as almas que se suicidam?

O resultado é extremamente diferente, de acordo com a origem e a procedência da alma e do espírito.

Há suicidas para os quais o suicídio não provoca qualquer consequência desagradável, porque essas almas
eram suficientemente etereadas para que elas se juntem à Luz, instantaneamente, nos planos os mais altos.

Há almas que se suicidam e que buscaram, pelo suicídio, escapar de algo que elas haviam previsto resolver
quando da vida em curso.

Cada caso é diferente.

Assim, frente ao suicídio, não há conduta única.

Isso depende da origem da alma e da origem do espírito e da causa do suicídio real.

Questão: como não ser afetado pelo desenvolvimento de violências?

Basta, simplesmente, não resistir à Luz e à energia que vem.

As manifestações de violência são ligadas apenas à resistência da terceira dimensão à emergência da quinta
dimensão.

A violência é apenas a resistência da terceira dimensão ao advento da quinta, que é o advento da energia da
alma, da Luz autêntica.

Agora, como resistir a isso?

Estando cada vez mais na aceitação da energia da quinta dimensão em si.

Não se esqueça de que essa violência onipresente é, também, uma importante parte, presente em vocês.

Convém, para isso, estar cada vez mais consciente dessa energia de quinta dimensão, aceitá-la, integrá-la e
deixar a ela todo seu lugar em vocês.

Aí está o único modo de estar em acordo com o que vem.

Questão: como pôr-se em harmonia com essa energia de quinta dimensão?



Bem, é muito simples: parando de compreender e de conceituar.

Estando aqui e agora, presente a si mesmo, à vida, a tudo o que faz a vida a cada minuto, estar consciente a
cada instante.

Isso basta.

Não há necessidade de compreensão.

Não há necessidade de conceituação.

Não há necessidade de construção intelectual ou mental.

Basta deixar fazer.

É tão simples assim.

Basta ser si mesmo.

Ser si mesmo não é uma técnica.

Estar no instante não é uma técnica.

É, eventualmente, uma atitude de espírito.

É além da compreensão.

É além de construções, de conceituações.

É, unicamente, estar aí.

«Pai, que sua vontade seja feita» e a Luz desce.

Estar presente no instante.

Estar no instante presente.

A quinta está aí.

Questão: qual é a diferença entre o pedido de graças e a graça imotivada?

Pedir uma graça é um evento pontual em relação a um fato preciso, um evento preciso, esperado, ou que deve
sobrevir.

Agora, a ação de graça ou a graça inesgotável é um estado no qual entra um indivíduo que está totalmente
alinhado, corpo/alma/espírito, que não está mais submisso à lei de ação/reação (o que os orientais chamaram,
em seu tempo, os bodhisattva ou o estado de budidade), na qual a ação, qualquer que seja, na qual o
pensamento, qualquer que seja, não é mais guiado pela ação/reação, mas, justamente, pela ação de graça, ou
seja, pela felicidade divina.

O ser humano que atingiu esse grau de realização é implacável, permanentemente, portanto, sujeito a essa lei
de graça inesgotável ou ação de graça, ou seja, tudo o que ele empreende é de natureza divina e não mais
egoica, pessoal.

É sempre permitido pedir.

E é necessário pedir.

Os mundos ditos superiores, os mundos multidimensionais são sensíveis apenas à dimensão do coração e à
dimensão do éter, ou seja, a algo que não conhece o mundo mental.

Eventualmente, pode-se ali chegar pelo pensamento claro, justo, preciso, mas ilustrado pela vontade da Luz e,
portanto, pela dimensão do coração.

Absolutamente não por uma construção mental ou uma técnica.

Questão: como saber se a oração está ao nível do coração ou do mental?

A diferença é essencial.

Ela se diferencia, unicamente, através da vibração.

Quando se está no mental, está-se aqui (Aïvanhov faz gesto de mostrar a cabeça); quando se está no coração,



está-se aqui (gesto de mostrar o coração).

Quem fala?

A cabeça ou o coração?

A oração feita com o coração, o pedido feito com o coração é ouvido instantaneamente no mais alto dos céus,
mesmo se a resposta não seja «positiva».

O pedido ou a oração que permanece na cabeça não ultrapassa a cabeça.

Todo pedido que é feito com o mental, o intelecto ou uma técnica não é, jamais, recompensado.

Apenas o pedido desinteressado, autêntico, feito com o coração é ouvido, não necessariamente aceito,
entretanto, ouvido.

O melhor modo de não se enganar: «Pai, que sua vontade seja feita, e não a minha».

Há uma técnica que se chama a oração do coração, tanto junto a São Francisco de Assis como junto a outros
santos.

Eu não falo dessa oração do coração.

Eu falo de orar com o coração.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

A oração do coração, tal como ela é entendida etimologicamente, corresponde a algumas orações que foram
dadas por São Francisco de Assis e por São João da Cruz, mas, também, por Santa Teresa D’Ávila.

Está-se, ainda, no tempo antigo.

Não se está na oração do coração.

Está-se no pedido autêntico do coração.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Questão: por que, na descorporação, tem-se a sensação de estar desengajado da noção do tempo?

É uma constante habitual, assim que se escapa da linearidade do tempo da terceira dimensão.

Tosos os seres que acedem ao estado multidimensional observaram e viveram essa saída da linearidade do
tempo, e a capacidade, ao mesmo tempo, de agir na quinta e em outras dimensões e estar presente em
diferentes pontos da terceira dimensão.

Isso é perfeitamente lógico e, mesmo, a garantia, a certeza do que é vivido.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço.

E eu lhes desejo uma boa noite em seus espaços terrestres.

E eu lhes aporto, como de hábito, toda a minha bênção.

E eu lhes digo até a próxima vez.

__________________
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos.

Eu me junto a vocês, não tanto para falar, porque não é mais tempo de falar.
Tudo foi dito e tudo está consumado.
Resta, agora, reencontrar sua dimensão primordial de ser de Luz.
E o trabalho que eu lhes proponho, como Mãe bem amorosa, é o de permitir-lhes beneficiar-se do que é
chamada essa «abertura do coração», dessa efusão do coração, que representa sua essência primordial, o ser
primordial que vocês são, a dimensão do «eu sou», a dimensão da Unidade, porque, estejam certos, queridos
filhos, quaisquer que sejam as vicissitudes de suas vidas, quaisquer que sejam os sofrimentos exprimidos ou
não que vocês tiveram que superar (ou que superam, nesse momento, ou não superam, por outro lado), vocês
são, de todos os tempos, filhos da Unidade, filhos do Único.
E vocês pertencem à lei de Um.

Assim como meu Divino Filho mostrou-lhes o caminho, Ele era o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele continua, para sempre, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Quanto a mim, co-redentora, eu venho ao lado de vocês a fim de pacificar sua essência, abri-los para a
realidade de quem vocês são, porque é tempo, agora, de retomar consciência do que vocês são (e não do que
vocês creem ser, e não do que vocês parecem, e não das ilusões que vocês mantiveram), dessa essência
imortal, Divina, que faz com que vocês sejam Divinos.

Eu lhes aporto, agora e já, minha bênção, e vamos trabalhar, agora, todos juntos, nessa efusão do coração, que
é meu trabalho de coração de mãe bem amorosa.

Sejam abençoados, queridos filhos, e vamos, agora, acolher o que vem.

E a vocês, queridas almas de Luz, queridos filhos, através dessa semente de amor colocada ao centro de seu
ser, de meu coração bem amoroso de Mãe, eu lhes transmito a bênção eterna de meu Divino Filho.
E eu aporto à sua essência a nutrição necessária para sua abertura, necessária para seu desabrochar.

Sejam abençoados.
Eu os amo.
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
E eu lhes digo até breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, eis-me, extremamente contente, por reencontrar-me entre vocês.

Vejo que vocês são numerosos a esperar poder fazer perguntas.
Vocês sabem, fiel ao meu hábito, eu prefiro que nós troquemos, através de um diálogo construtivo, não através de questões que
concirnam à sua evolução pessoal, mas, efetivamente, no que concerne à evolução planetária, que nós vivemos, todos juntos, em
nossos planos multidimensionais, ao mesmo tempo que vocês, em seus planos de três dimensões.

Há, efetivamente, nesse momento, como vocês veem ao seu redor, mas, também, em vocês, certo número de transformações que
estão em curso.
Essas transformações são extremamente importantes.

Eu lhes desejo, agora e já, as boas vindas, e vou dar-lhes a palavra, a fim de que possamos trocar sobre a Luz e sobre os planos
espirituais e sobre a evolução presente da Terra e sobre as transformações que ali se produzem nesse momento e que vão, como
vocês constataram, acelerar-se.

Assim, eu desejo que troquemos, juntos, a fim de permitir-lhes trabalhar mais serenidade, mais paz, mais amor, mais alegria, a fim de
evoluir para mais autenticidade e a fim de encontrar, realmente, autenticamente, a essência de quem vocês são.
Isso é extremamente importante.

De fato, mais do que nunca, é-lhes solicitado para encontrar a si mesmos, o que vocês são, quem vocês são e que, enfim, vocês se
tornem, realmente, o que vocês são, contrariamente às dificuldades que existem pela própria existência dessa dimensão (na qual eu
vivi e na qual vocês vivem, vocês também, hoje), que nada tem a ver com a real dimensão de onde vocês veem e a real dimensão de
onde vocês são.

Entretanto, se efetivamente quiserem, vamos começar a interagir.

Questão: como se explica o desenvolvimento de vírus como a gripe aviária ou aquele que se encontra na Reunião (ilha da
Reunião)?

Para começar, caros amigos, compreendam, efetivamente, que tudo o que acontece no exterior de vocês corresponde, exatamente,
proporção por proporção, ao que acontece no interior de vocês.

Agora, no que concerne ao que vocês chamam vírus, como tal, eles têm, obviamente, eles também, uma contrapartida nos
planos sutis.
Eles são ligados, primeiramente, ao que se chama o elemento ar.
Eles são apenas a tradução, num plano denso, material, concreto, do que acontece nos planos muito mais sutis.

Os elementos, atualmente, e desde já vários meses, entraram numa fase de expansão extremamente importante.
Mas essa expansão não se faz de maneira harmoniosa.
Ela se faz em função de pensamentos de humanos.

Obviamente, o frio, os movimentos da Terra, os movimentos da água, os movimentos dos diferentes elementos estão conjugando-se,
atualmente, para provocar, no ser humano, não catástrofes, mas, sobretudo, uma transformação extremamente importante.

Entretanto, a resistência produzida pela humanidade a essa transformação está induzindo, nesse momento, certo número de elementos
que não são, eu diria, da ordem da Luz, mas que exprimem as próprias resistências interiores da humanidade ao advento de algo de
profundamente novo.

A constituição do ser humano, em sua dimensão tridimensional, é um obstáculo real ao advento dos mundos multidimensionais que
lhes são desconhecidos.
Há, nisso, resistências extremamente profundas, ligadas nãonão a fatores cármicos, mas, verdadeiramente, a imposições
dimensionais.

Os vírus de que você fala correspondem ao que era anunciado há extremamente muito tempo em inúmeras profecias que lhes foram
dadas e, mesmo, por meu divino Mestre, Bença Deunov, o grande Melquisedeque.
Foi dito que viria um período no qual os elementos seriam desencadeados.
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E os vírus são parte do elemento ar, que é um elemento extremamente importante.
É o elemento o mais etéreo, que conduz ao éter, ao que se chama a quinta dimensão.

Assim, esse vírus corresponde, também, ao que foi anunciado em discursos, certamente, um pouco mais próximos de sua
compreensão, à época, no século XIX, através de inúmeras aparições de Maria, que dizia, ela mesma, que a peste estaria no ar.

Agora, não é necessário fazer o que se chamaria a escuridão, o que se chamaria o catastrofismo.
É importante estar consciente do que acontece.
Mas, também, efetivamente, nós devemos tentar lutar, não «contra», mas, antes, abrirmo-nos para essa realidade multidimensional.

Agora, ninguém sabe, mesmo nós, em nossas dimensões etéreas, em nossas dimensões do mais algo em que podemos ir (seja eu
mesmo ou Maria, nossa mãe, de todos), nós não podemos definir, de maneira extremamente precisa, a sucessão lógica dos
eventos em relação a esse elemento ar contaminado.
Mas estejam certos de que isso está aí, agora, agora e já.

Tudo dependerá da tomada de consciência, não mais individual do ser humano, mas de uma tomada de consciência coletiva, de
erros de funcionamento de seu mundo, atualmente, tanto no que concerne a essa corrida para a materialidade, essa corrida para a
felicidade artificial, mas, efetivamente, tomar consciência de que vocês são seres espirituais, antes de qualquer coisa, antes de ter
que pagar seus impostos, antes de ter que procurar alojar-se, antes de ter que procurar satisfazer os próximos, da família ou dos
amigos.

Vocês são, antes de tudo, um ser de essência divina.
É isso que lhes é solicitado conceber, compreender, aceitar, integrar, e o vírus não terá mais qualquer importância para aquele que
tiver feito esse caminho.
Mas, obviamente, há meios para lutar contra esse vírus, mas a atitude de espírito é, certamente, a coisa a mais importante.

Mas, uma vez que você fala desse vírus, que lhe dá tanto medo atualmente, saiba que não é o único vírus.
Há outros, de um lado e de outro do planeta.
Todos se revelam ao mesmo tempo, assim como os vulcões do cinturão do pacífico revelam-se, assim como a água desprendeu-se de
seus polos (o que seus cientistas não lhes dizem totalmente, assim como vocês não estão, totalmente, a par do que acontece em
relação a esse vírus).

Vocês não sabem, realmente, de momento, como ele vai agir, como ele vai propagar-se, disseminar-se, como ele vai instalar-se no
tempo.
Este ano, mas, talvez, no próximo ano.
Mas nós ali estamos.
Nisso, é extremamente importante, urgente, eu diria, mais do que nunca, não se voltar para o exterior, porque o que acontece no
exterior é apenas o reflexo de seu interior, a título coletivo.

Convém encontrar a Divindade o mais rapidamente possível.
Aí está o baluarte.
Aí está a barreira contra essas forças que não são da Luz autêntica.
É preciso, efetivamente, compreender isso, porque não se pode lutar com armas iguais.
O que vocês geram no exterior, o que nós geramos, todos quantos nós somos, a partir do momento em que colocamos nossos pés
sobre esta Terra, é apenas o justo retorno das coisas.
Não se trata de uma punição divina.
Trata-se da concretização de modos de pensamentos errôneos da humanidade, atualmente.

Questão: qual trabalho pode-se fazer no corpo físico, a fim de facilitar aquele do coração?

Caro amigo, você evoca o trabalho no corpo físico.
Mas, eu diria, hoje, que o trabalho o mais importante não é tanto o trabalho no corpo físico.
Eu não disse que ele deveria ser negligenciado.
Eu disse, unicamente, que o mais importante é a atitude de espírito, a atitude mental, a atitude emocional, que vai fazer com que
vocês se ponham à escuta de, não o que acontece no exterior, mas à escuta de sua Divindade.
O que quer dizer aceitar abrir-se intelectualmente, mentalmente, afetivamente, emocionalmente a essa dimensão da Luz, que
está aí, por toda a parte ao seu redor, e que pede apenas uma coisa: penetrar em vocês.

Para nada serve complicar com purificações x ou y.
Basta, simplesmente, dizer, como dizia o maior neófito sobre este planeta: «Pai, que sua vontade seja feita, eu aceito tudo o que
você quer, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
E, naquele momento, a Luz penetrará, não diretamente, no coração, mas pelo sétimo chacra, Kether, e, naquele momento, a Luz
poderá fazer o trabalho de penetração.

É, efetivamente, hoje, extremamente difícil abrir, diretamente, o coração.
É o que virá fazer, daqui a pouco, nossa mãe, de todos, e que ela seja abençoada, porque é um trabalho extremamente difícil.

Agora não é mais tempo de adotar rituais complicados (a oração, a abertura do coração, a oração do coração), repetidos e ditos em
voz alta, repetidos de modo repetitivo, sem coração, justamente, que não serão capazes de abrir o coração.
Nenhum trabalho no corpo abrirá o coração.
O mais importante, hoje, e são escolhas que serão solicitadas nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, será,
simplesmente, aceitar receber a Luz do Pai, aceitar esses mundos multidimensionais.
Ou, então, e não haverá qualquer julgamento, prosseguir a experiência da terceira dimensão.
Isso cabe a vocês.
É uma escolha que é preciso fazer em sua alma e consciência.
E essa é uma escolha de alma.
Não é uma postura do corpo.
Não é um regime específico.
Não é uma ascese específica.



O que era válido em minha vida (através da adoração do Sol e os rituais do levantar do sol), hoje, vocês não têm mais necessidade de
levantar-se, de ir à borda da montanha para olhar o Sol levantar-se.
Vocês podem continuar na cama e, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, visualizar, pensar, amar o Sol, e ele estará em
vocês.
As coisas mudaram, profundamente, em todos esses anos.

Os planos espirituais jamais estiveram tão próximos da dimensão na qual vocês estão e na qual vocês se têm.
Há uma comunicação cada vez mais fácil entre os mundos multidimensionais e essa dimensão.

A ressonância, a vibração faz-se de maneira cada vez mais intensiva, extensiva.
Cabe apenas a vocês, por uma atitude de alma, de espírito, de mental, de afeto, mas, também, emocional, abrir-se a essa dimensão, a
fim de receber a Luz autêntica, a fim de poder esperar instalar-se no «eu sou um», na Unidade de sua Divindade.
Isso não acontece por um trabalho corporal.

Obviamente, se seu corpo faz não importa o que, vocês poderão, sempre, pedir para que a Luz desça, mas é preciso estar em acordo
com o que vocês pedem, em relação à Luz e ao papel da Luz em seu corpo, respeitar esse corpo, que é um templo, não manchá-lo
além da medida.

Eu não peço uma pureza de corpo, eu peço, simplesmente, para estarem atentos ao que se faz, estarem conscientes do
que se fez com o corpo, mas, ainda mais, com o que se fez com os pensamentos, as emoções, as afeições.
Isso é ainda mais importante, hoje, mais do que nunca.

Questão: qual relação deve-se ter com o dinheiro?
Aí está uma questão extremamente importante.
Tudo o que eu posso dizer-lhes é que, na quinta dimensão, o que vocês chamam «dinheiro» não existe.
A noção de dinheiro, formalizada por um pedaço de papel, por um escrito, não existe, absolutamente.
Entretanto, na terceira dimensão, foi criado o dinheiro.
E o mais delicado não é que vocês tenham criado o dinheiro (é um valor de troca), é que vocês tenham criado algo que é
extremamente nefasto no mundo financeiro, é o que vocês chamam «usura».
É isso que conduz seu mundo para onde ele está hoje.

Agora, o comportamento do ser espiritual, em todo caso, que está em evolução para sua Unidade essencial, em relação ao dinheiro,
deve ser uma atitude serena, que deve ser a de recolocar essa energia no lugar onde ela deveria estar, como um meio de troca
necessária para o momento, mas não tornar-se indispensável e guiar o mundo, como se faz hoje, em que todo ser humano
arrisca-se numa história sem fim, ligada ao dinheiro, à economia.
Isso não deve mais viver por muito tempo, não tem mais muito tempo para existir.

Convém, efetivamente, nessa atitude em relação ao dinheiro, estar, eu diria, numa atitude benevolente, mas, também, circunspecta,
muito atenta, qualquer que seja o nível no qual vocês vivam.

Convém respeitar o dinheiro como um valor, mas não encará-lo como um meio de pressão, qualquer que seja, ou, também, como um
meio de escravidão.
Convém preparar-se, ativamente, para o que se chama a quinta dimensão, que não conhece a usura, que não conhece essa noção de
troca, tal como vocês a construíram.

O que vocês vivem, nesse momento, esse sofrimento, que alguns seres exprimem (aqueles que estão, como vocês dizem,
«conectados»), está ligado à distorção entre a quinta dimensão (que alguns de vocês começaram a viver desde que estão conectados,
há numerosos anos, numerosas semanas, numerosos meses) e a realidade da terceira dimensão, que é cada vez mais material,
cada vez mais viciada, poluída pelo dinheiro.
Isso pode criar, efetivamente, um mal-estar, algo que é, por vezes, penoso de viver.

Mas o que acontece com o dinheiro, o que acontece com sua vida, o que acontece com seus parentes, com sua vida, com seu trabalho
(e, necessariamente, hoje, e, sobretudo, a partir do momento em que vocês dizem: «Pai, que sua vontade seja feita»), não vai, sempre,
ao sentido de sua vontade.
E convém aceitar o que lhes acontece, o que quer que lhes aconteça.
Aí está a chave da liberação espiritual e é, certamente, a mais importante.

Então, se a vontade espiritual é a de tornar-se rico, aceite, agradeça.
E se a vontade espiritual é de tornar-se muito pobre, sem um tostão, então, aceite, agradeça também, porque você não sabe o que
isso significa.
Vocês não veem mais longe do que a ponta de seu nariz, na interpretação ação/reação.
Mas, a longo prazo, a intricação, para vocês que estão no caminho, é, certamente, muito mais positiva do que o que vocês creem e do
que vocês podem aperceber-se.
Estejam certos de que, muito proximamente, vocês terão a verificação disso, vocês terão a explicação disso.

É preciso confiar, totalmente.
É preciso abandonar-se, totalmente.
Aí está a coisa a mais importante, o que se chama a «mestria», é deixar fazer a vontade da Luz.
Aí está a mestria, a verdadeira mestria.
É a única.

Questão: poderia desenvolver sobre o processo de troca de almas?

O processo que vocês chamam «troca de almas» foi chamado, nos países anglo-saxônicos, o «walk-in».
Esse fenômeno de walk-in corresponde a um contrato estabelecido entre duas almas: uma, que está encarnada em um corpo, outra,
que não é ela, e que havia decidido – antes que a primeira alma descesse no corpo – deixar à disposição do veículo, por certo tempo,
para permitir à segunda alma efetuar uma missão de natureza espiritual.
Esse processo existe, ele é real.
Ele não é tão frequente como se diz, mas é real.



Ele permite a grandes Mestres ascensionados, realizados, voltar em um corpo para completar uma missão.

Mas existe outro processo, que é levado a efeito há muito pouco tempo, e que é ligado ao que se chama a aproximação de dimensões
entre a terceira e a quinta dimensão.
Esse processo foi chamado o walk-in bidirecional, no qual há troca de almas entre dois corpos vivos: um corpo que está aqui, em sua
terceira dimensão, e outro corpo que se situa alhures, ou numa terceira dimensão intraterrestre ou numa dimensão outra, que nada tem
a ver com a dimensão na qual vocês vivem.
Há, portanto, troca de almas, mas sem que haja necessidade de ruptura da corda de prata, sem que haja obrigação, para a
primeira alma, de desaparecer no éter.

Esse processo é chamado a desenvolver-se.
Ele corresponderia, no plano, dir-se-á, habitual, fisiológico, médico, ao que vocês chamariam uma dissociação.
E é um fenômeno extremamente preciso e específico, no qual a alma está, ao mesmo tempo, em seu corpo habitual, mas, também, em
outro corpo e, ao mesmo tempo em que há outra alma no corpo dela e, ao mesmo tempo, no outro corpo.

É um processo extremamente novo, que corresponde a processos que foram iniciados há, agora, certo número de anos, que
corresponde à passagem de Aquário, mas, também, ao advento da quinta dimensão.
Isso se tornou possível, unicamente, naquele momento.
Isso não existia anteriormente.
Antes, havia casos de posse ou de incorporação, que não são, de modo algum, os mesmos processos de troca de almas.

O processo de canalização, em alguns casos, corresponde, também, a processos de troca de almas, sem que haja efeitos nefastos da
alma que acolhe no corpo.

Questão: quais são as diferenças entre o que Rudolf Steiner chamou de três forças: luciferiana, arimaniana e Crística?

Desde o próprio advento da terceira dimensão, há 50.000 anos, certo número de forças está na obra, mas, tanto no interior do corpo
encarnado como no exterior do corpo.
É exatamente a mesma coisa.
É preciso, efetivamente, compreender isso.
Há forças que tendem a fazer involuir o ser humano, a puxar para uma fossilização, à materialidade, à ausência de Luz, é o
que Steiner havia chamado de forças arimanianas.
São, também, as forças que foram chamadas satânicas, diabólicas, porque se opõem à evolução da Luz.

O problema não vem dessas forças.
Elas são muito fáceis, a priori, de identificar, tanto no exterior de si como no interior de si.
O problema vem de duas outras forças.
Há uma força que foi qualificada, por Steiner, de luciferiana.
E vocês conhecem toda a história de Lúcifer.
E há uma terceira força, que é a força Micaélica ou Crística, é a mesma, o que eu chamo a Luz autêntica.E há uma terceira força, que é a força Micaélica ou Crística, é a mesma, o que eu chamo a Luz autêntica.

A Luz luciferiana – porque ela é, também, uma Luz, não é da sombra – tem por vocação levá-los a uma Luz, mas desatrelando-os,
desprendendo-os de seu veículo físico.
Isso corresponde à ilusão espiritual de fazê-los crer que podem tocar a Luz (o que é o caso quando vocês morrem, é claro),
mas abandonando o corpo, deixando o corpo livre para fazer o que ele quer.
Ela vai, portanto, cortá-los de sua encarnação e fazê-los vagar numa Luz ilusória, numa Luz que não é da sombra, mas numa Luz que
não participa mais da vontade do Cristo, e da vontade Micaélica, e, portanto, da vontade dos planos espirituais, mas que participa de
um plano que foi corrompido, que quis fazer de modo que a alma humana retornasse à Luz, mas sem espiritualizar, sem ascensionar a
matéria.
Aí está a diferença entre as duas.

Mas essas duas forças pertencem à Luz.
Simplesmente, há uma que é a Luz autêntica, que porta, como se diria, o carimbo da Divindade, e a outra, que não porta mais o
carimbo da Divindade, mas que procura evoluir por sua própria conta.
Aí se encontra a ilusão espiritual.
Aí se encontram as coisas que querem levá-los para a Luz, mas sem levar o conjunto de seus veículos.

Ora, o fenômeno ascensional necessita de um fenômeno de transubstanciação do conjunto de seus veículos, do conjunto de
seus corpos, ali compreendido o corpo físico, que deve espiritualizar-se, tornar-se Luz, que deve transformar seu DNA, que deve
transformar sua carcaça celular, proteica, em outras moléculas, outros átomos.

Aí está a evolução no sentido Micaélico do termo, no sentido Crístico.
E é muito importante, hoje, fazer a diferença entre essas duas dimensões.
São dois mundos diferentes.
E os dois estão em competição.
Aí onde isso se torna complicado é que, em alguns casos, as forças luciferianas podem casar-se com forças diabólicas, para trabalhar
em concerto, para provocar – não gosto muito dessa palavra – o que se convencionou chamar «a queda».

Mas hoje, devido à presença dos planos Micaélicos que estão presentes, vibratoriamente, há numerosos anos, mas que se
reforçam, progressivamente e à medida do tempo que passa, é extremamente fácil religar-se à egrégora Micaélica, pedir a
proteção de Miguel, pedir o manto azul de Miguel, a fim de estar protegido da armadilha da ilusão.
Isso é extremamente importante.

Questão: parecia que havia, em encarnação, num corpo de síntese, a presença do Pai e, num corpo físico, a presença do
Filho. Poderia confirmar?

Eu não posso confirmar.
Eu posso, simplesmente, dizer que todo ser humano, aqui presente, é, ele mesmo, o Cristo, que todo ser aqui presente, a partir do
momento em que ele se abre ao Pai, torna-se a vibração do Pai.



É o que lhes é solicitado, para a passagem à quinta dimensão.
Não esperem por um salvador que virá pelos ares ou de sob a Terra aportar-lhes sua bênção, e puxá-los pela mão e dizer-
lhes: «Venham, subam!».
Isso não é verdade.
São tolices.
O único ser que é capaz de ascensionar deve fazê-lo, ele mesmo, por uma decisão deliberada que é «Pai, eu aceito a Luz que É.
Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
Esse é um mestre.
Esse é Cristo.
Esse se tornará o Pai.

Não há entidade individualizada presente, hoje, a título crístico ou a título de Pai, assim como não há entidade, hoje, que represente
Miguel.
Mas alguns médiuns ou canais podem receber a presença Micaélica, obviamente, mas essas entidades espirituais pertencem a
mundos dimensionais que estão bem além das possibilidades de tomar um corpo.
Elas podem, obviamente, como foi escrito, criar corpos.
Mas onde está o interesse de criar um corpo na terceira dimensão, enquanto estamos numa fase ascensional, numa fase em que
devemos ascensionar e na qual é solicitado, a todo ser humano presente nessa terceira, tornar-se, ele mesmo, um próprio mestre, seu
próprio mestre, e tornar-se o Cristo.

O Cristo voltará, não num corpo físico.
Ele voltará através da nuvem, como foi escrito, ou seja, através de uma dimensão outra, superior, e não em um corpo de
carne.

Aquele que pretenderia ser o Cristo, hoje, sozinho, eu não sei, quem é ele?
Agora, se vocês todos, aqui presentes, através do trabalho da Maria, através do que vocês querem tornar-se, dizem-me:
«Nós somos Cristo», eu aceito.
Se vocês me dizem: «Eu sou o Pai», eu aceito, mas não ao nível de uma entidade individual encarnada ou que fabricou o
próprio corpo.

Hoje, nós estamos numa passagem para a quinta dimensão, para a passagem à Luz autêntica.
É essa a questão.

Questão: como discernir a ilusão da realidade?

Estando na realidade.
Na França, vocês chamariam a isso uma resposta ambígua ou evasiva [expressão usada: une réponse de Breton ou de Normand].

A ilusão corresponde ao princípio de ressonância.
A realidade corresponde, também, ao princípio da ressonância.
Se você é autêntico consigo mesmo, se está alinhado com a essência do que você é, se faz um esforço consciente, real, não de poder
espiritual, não de poder humano, mas, realmente, no sentido o mais nobre do termo, naquele momento, você está na realidade.

Agora, eu poderia responder-lhe, efetivamente, que os seres que estão na realidade percebem e sentem certo número de
estigmas extremamente precisos, que foram descritos na tradição Oriental, há muito tempo, que são: a auréola dos Santos,
os sidhis, os poderes da alma, e, efetivamente, outras coisas ainda, que são o despertar dos chacras, o despertar do
kundalini etc.etc.
Mas, hoje, compreendam, efetivamente, que isso pertence ao antigo mundo.

O mais importante é ser autêntico consigo mesmo.

A partir do momento em que você é autêntico consigo mesmo, você é autêntico com o mundo que o certa e a ilusão não tem mais
tomada sobre você.

Enquanto houver, em você, uma zona de sombra, persistirá uma zona de ilusão.
Agora, eu concebo que isso possa ser extremamente difícil a compreender intelectualmente, mas não é, unicamente, uma
compreensão intelectual, porque, hoje, vocês têm, realmente, essa Luz autêntica que está aí, por toda a parte, que os banha.

Há duas forças presentes.
Se vocês olham com um olhar separado e dividido (o olhar da ilusão), vocês verão vírus terríveis que querem matá-los.
Vocês verão sismos, catástrofes como a Terra jamais conheceu.
Agora, se vocês querem ver a realidade do que vocês são, verão apenas isso, a partir do momento em que forem autênticos consigo
mesmos.
E isso não corresponde a um dogma.
Isso não corresponde a um modelo religioso.
Isso não corresponde a uma tradição, qualquer que seja.

Nós estamos, hoje, presentemente, além das tradições, o que não quer dizer que se deva rejeitar as tradições, totalmente, mas é
preciso superá-las.
É o que dizia Krishnamurti, é o que dizia Sri Aurobindo e outros mestres hindus que eu encontrei em minha vida.
Eles estavam na verdade, ou seja, é preciso abandonar, é preciso matar todos os modelos, é preciso ser si mesmo.

Ser si mesmo necessita de não mais fazer referência a algo de exterior a si, não mais fazer referência a um passado, mas
estar, totalmente, centrado no instante, como o que vocês viverão, dentro de muito pouco tempo, eu creio, com Maria, com
nossa Mamãe.

Aí está a verdade essencial, e a coisa primordial que deve ocupar suas noites e seus dias.
Falei. Com veemência, certamente, mas falei!



Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre a Terra e Orion?

Essa é uma questão extremamente longa.
Vai-se dar alguns elementos, se efetivamente quiserem, ou vamos passar muito, demasiado tempo.

Há, agora, mais de 50.000 anos, nosso venerado Mestre, que criou a Ordem de Melquisedeque (que é Orionis, que é o Regente de
Orion, que foi Melquisedeque, que foi, também, Bença Deunov, sim) decidiu, como Regente desse Sistema Solar, fazer encarnar uma
vibração específica sobre os seres que estavam, então, presentes sobre este planeta.
Eu passo os detalhes.

Orion é, portanto, diretamente religado ao que vocês vivem.

O Mestre Orionis foi aquele que iniciou o nível de consciência que vocês experimentam há 50.000 anos e, como tal, ele tem a guarda, a
segurança da boa realização de seu plano que termina agora.

Orion desempenhou um papel fundamental, em especial o cinturão de Orion com algumas estrelas e planetas habitáveis
que estavam aí, que continuam aí, mas em mundos dimensionais diferentemente mais elevados do que aquele que vocês
conhecem.
De fato, Orionis (ou Melquisedeque) vem da décima oitava dimensão.
São aqueles que, de algum modo, cumpriram a vontade de energias ao mais próximo do Pai (que se chamariam e que se chamam,
sempre os Hayoth Ha Kodesh) de maneira a criar esse nível de dimensão três, que não é uma constante nos sistemas solares e nas
vidas existentes por toda a parte nos universos.

Nenhuma vida é obrigada a passar por tal dimensão ou tal outra dimensão, isso não é uma regra absoluta.
Orion, a constelação de Orion, o cinturão de Orion e, em especial, a estrela Almilam, e Mintaka, numa menor medida, são duas das três
estrelas que intervieram de modo extremamente preservado na evolução deste planeta.
Essa evolução foi decidida.
Nós não temos, mesmo eu, que julgar, de minha dimensão, o por que, o como, o por que essa dimensão terceira foi inserida no
desenvolvimento da Terra.
Entretanto, aí está o papel de Orion.

Efetivamente, ele é extremamente importante.
E, desde aquela época, Melquisedeque, o bem amado Orionis, meu grande Mestre, encarnou-se em algumas reprises, e, também,
fundou uma ordem que se chama a Ordem de Melquisedeque, na qual os abençoados Elohim, os pequenos Deuses, seguiram a
encarnação há 50.000 anos.
Eles fizeram o sacrifício de sua dimensão décima oitava para acompanhar essa humanidade até seu termo.

Alguns abençoados Elohim caíram, outros estão, ainda, presentes sobre a Terra.
Eles portam, neles, a vibração da ordem dos Melquisedeques, que é uma energia extremamente específica, ligada à cor azul e à cor
dourada.

O papel dos Melquisedeques é um papel iniciático.
Chamam-nos, aliás, esses Melquisedeques, quer eles estejam encarnados ou não, os iniciadores ou os Mestres instrutores, porque
eles conhecem a estrutura energética total das multidimensões do ser.
Eles têm um conhecimento extremamente preciso da natureza humana.

Aí está o que se pode dizer sobre Orion.
Há, portanto, uma filiação real, em relação a Orion.
Poder-se-ia, efetivamente, dizer outras coisas, mas isso seria demasiado longo.
Outra questão.

Questão: o que você pensa daqueles que dedicam a vida à meditação?

Eles meditam.
Eles oram por todos os outros humanos.
É tudo para glorificação deles.
Felizmente, há seres que oram.
Felizmente, há seres, Mestres, que se encarnaram durante sua história, de nossa história, para evitar o pior.
Mas, hoje, isso não tem mais, realmente, razão de ser.
Para nada serve partir, fazer viagens ao outro extremo do planeta, para encontrar uma tradição, para encontrar um Mestre, qualquer
que seja.
É você o Mestre.
É o que lhes é solicitado ser.
Torne-se um Mestre!
Ousem ir adiante.
Tornem-se a Luz que vocês são.

Aí está o que é solicitado.
Eu me empolgo.

Outra questão.

Questão: é bom e útil fazer-se abrir os chacras?

Com uma chave de doze ou chave de quatorze?
Os chacras, peça à Luz para abri-los.
Há seres que abrem os chacras, sim!
Mas eles abrem para que?



Ele é aberto para a Luz?
Ele é aberto para o ego?
Ele é aberto para o emocional?
Ou ele é, realmente, aberto nos planos espirituais?

Vocês sabem, quando se diz que um chacra abre-se, que um chacra recebe a Luz, bem, há certo número de modificações que
sobrevêm.
Se vocês não têm as percepções dessas modificações, não há abertura.
Isso é concreto, real, autêntico.
Mas, hoje, é evidente que fazer-se abrir os chacras, qualquer que seja a técnica, quer vocês paguem mil dólares, quer seja gratuito,
isso não tem qualquer espécie de importância.

É importante ser si mesmo.
Se você é si mesmo, eles se abrirão, todos, à Luz.
Vocês receberão a Shakti, o Espírito Santo, a Shekina.
Vocês abrirão seus chacras naquele momento.

Agora, vocês podem encontrar Mestres em seu caminho, que vão abrir seus chacras, mas não é por isso que eles os transformarão em
Mestres.
Vocês serão, sempre, os discípulos, e eles os Mestres.
Vejam vocês a diferença.

Hoje, é-lhes solicitado tornar-se um Mestre!
Vocês são seres de Luz.
Como é preciso dizê-lo?
Vocês não são discípulos do que quer que seja.
Vocês não são aprendizes do que quer que seja.
Terminou isso.
Era o antigo tempo.
Vocês o têm vivido durante 50.000 anos.
Terminou.
Vocês são Mestres, vocês são Mestres autênticos.
Vocês são Cristo.
Vocês são Miguel.
Aceitem-no e aceitem, também, a vontade da Luz, aí está a coisa a mais importante.

Outra questão.

Questão: o que é da evolução da África e das almas que habitam esse país?

Há, efetivamente, um problema que não é um real problema.
É preciso saber que o advento da quinta dimensão e seu acesso à quinta dimensão é um ato individual, qualquer que seja a raça,
qualquer que seja a religião, qualquer que seja a idade que vocês tenham.
Esse processo individual é um ato deliberado, é um ato de decisão consciente.
Agora, até o último minuto da existência da terceira dimensão, todo ser humano pode fazer a escolha da quinta dimensão.
Não há limitações ligadas a qualquer noção racial ou qualquer noção cármica.
Há, realmente, uma liberdade de escolha.

Agora, é verdade que, ao nível vibratório, infelizmente, algumas regiões do planeta não se beneficiam das mesmas efusões de Luz que
outras regiões, o que não quer dizer que o ocidental seja superior ao africano, longe disso!
Há africanos que estão extremamente despertados.

Há, em todas as religiões, seres despertos.
O que eu quero dizer com isso é que o reflexo, ao nível coletivo do que acontece no exterior, corresponde ao que aconteceu ao nível de
almas individuais encarnadas, nesse momento, nesses países.

De fato, quem se perguntou por que os tremores de terra e a invasão pela água, no ano passado, ocorreram em países nos quais havia
tido, anos anteriores, florestas que queimaram, milhões e milhões de hectares que queimaram, com um colapso da economia desses
países, isso corresponde à realidade que eles tiveram que viver.
Obviamente, isso corresponde à realidade.
Tem-se a impressão, hoje, que há muitos povos que fazem coisas terríveis e que não pagam o que quer que seja.
Ninguém é juiz.
Mas a Luz lembra-se, sempre, do que aconteceu e não é porque não houve ação/reação no momento que isso não terá ocorrido.

Agora, há outras possibilidades de acesso à quinta dimensão, que passam, também, pelo abandono do veículo de carne, portanto,
pela morte.
Vocês não sabem, quando há partidas coletivas, como em deslizamentos de terra, como em tremores de terra, como nos vírus, quando
um conjunto de indivíduos parte ao mesmo tempo, vocês não têm qualquer meio de saber se esses seres não eram seres de Luz.
Agora, o problema não está aí.
O problema é si mesmo, em relação a essas escolhas (qualquer que seja a raça, qualquer que seja a religião, qualquer que
seja a idade).
É-nos solicitado, individualmente (mais a mim, obrigado Pai), escolher, fazer escolhas.
Isso é extremamente importante.
Essa escolha, não lhes é proposta todos os anos ou todas as vidas.
Ela sobrevém a cada 50.000 anos.
Portanto, pesem bem o pró e o contra.
Que vocês querem para sua alma, para sua vida?
Que vocês querem?
Vocês querem experimentar a divisão e a separação ainda 50.000 anos?
Vocês têm necessidade de fazer a experiência da matéria?



Ninguém os julgará.
É-lhes, simplesmente, solicitado escolher.
Vocês não podem ficar com as nádegas entre duas cadeiras.
O Pai tem horror aos mornos.
Sejam frios ou sejam quentes, mas decidam!

Questão: qual é o papel das crianças nessa transição e nas evoluções a vir?

Uma alma que teria escolhido, no momento dessa expansão de consciência, aceder a essa nova dimensão, verá, no momento em que
isso se produzir a título coletivo (porque isso pode se produzir a título individual), a idade que ela terá.
Quer ela seja recém-nascida, quer tenha um ou dois anos, é que ela decidiu, conscientemente, em sua alma e consciência, viver esse
fenômeno sendo uma criança.
Não há julgamento de valor, qualquer que seja a idade (eu repito, quer vocês tenham noventa anos ou um bebê que acaba de nascer),
isso não tem qualquer importância ao nível da alma.

Agora, dado o que nós observamos de nossas diferentes dimensões superiores, é evidente que é mais fácil, a priori, aceitar a quinta
dimensão quando se é mais jovem do que mais idoso, porque, quando se tem mais idade, há certo número de hábitos que foram
tomados, que são extremamente difíceis a vencer, comportamentos, condicionamentos que são difíceis a soltar.

Uma mãe que criou seus filhos, ela se põe a questão sobre seus filhos.
Um homem que sempre trabalhou, coloca-se a questão que, se ele não trabalha mais, o que vai acontecer?
Obviamente, são questões que existem, enquanto uma criança põe-se menos questões.

Quando a Luz estiver aí, ela estará aí.
Quando ela (a criança) desenvolver o corpo de Luz, ela o desenvolverá.
Ela não se colocará as questões que se põe um adulto.
É porque, na idade adulta, é-lhes solicitado para fazer escolhas, colocar escolhas, colocar atos e terem-se ali.
Não é tanto um problema para os pequenos bebês.
Não é tanto um problema para os outros reinos da natureza.
O problema essencial é o ser humano.

Questão: você conhece os seres «cristal»?

Perfeitamente.
Aqueles a quem se chama de seres cristal, que foram chamados como tais, são os Elohim, os abençoados Elohim.
São seres de pura Luz, que vêm do que se chama de Fonte de Cristal.
A Fonte de Cristal corresponde ao que se chama de décimo terceiro corpo, mas, também, de décima terceira e de décima oitava
dimensões.
São seres de pura Luz que aceitaram fazer o sacrifício da sua dimensão superior para tomar um corpo de carne, para alguns.
Outros, em contrapartida, continuaram seres de cristal.

Eles estão religados, diretamente, à energia da ordem dos Melquisedeques, eles mesmos, religados a verdadeiros cristais que vocês
chamaram de lemurianos, que nós chamamos, por nossa vez, de cristais Fonte.
Mas há, também, os crânios de cristal que são, realmente, os crânios desses seres de cristal, no momento do sacrifício deles.
Eles abandonaram o próprio cordão quando morreram na terceira dimensão, no momento da criação da Atlântida.
Eles legaram à humanidade o próprio crânio de cristal, uma parte da sua essência.

Os seres de cristal pertencem à décima oitava dimensão.
Eles fazem parte, mais frequentemente, da ordem dos Melquisedeques.
Eles são, portanto, nesse título, abençoados Elohim.

Aí está o que se pode dizer sobre os seres de cristal, no momento.

Questão: como um Elohim pode cair?

Não é uma queda.
É um sacrifício.

A partir do momento em que um ser de pura Luz, que vem da décima oitava até a vigésima quarta dimensão, decide interferir nas
evoluções de um povo, num determinado planeta, num determinado Sistema Solar, ele envia certo número de seres.
Esses seres não caem, eles fazem o sacrifício da encarnação.
Não é a mesma coisa.

A partir do momento em que vocês criam um mundo (e vocês o criarão, vocês também, em alguns milhares de anos, vocês se tornarão
criadores de universos, todo ser humano torna-se um criador de universo), a partir do momento em que se cria uma dimensão, no
sentido vibratório, é-se obrigado a acompanhar essa criação.
Isso não é uma queda ou, então, é uma queda voluntária.
Isso se denomina um sacrifício.

Os seres de cristal, que vieram no momento da criação da Atlântida, há muito tempo (Orionis não veio naquele momento, ele enviou
doze seres que se chamaram os doze Elohim, que se tornaram, bem depois, o reflexo daqueles que se chamavam os 24 anciões), os
doze Elohim, que vieram sobre a Terra, tomaram um corpo de carne e participaram do advento da terceira dimensão, mas tiveram a
obrigação desse sacrifício durante 50.000 anos, para acompanhar a evolução.

Agora, efetivamente, o jogo da encarnação na terceira dimensão fez com que alguns desses Elohim tivessem falhado em
sua missão, o que quer dizer que eles serão obrigados a reiniciar o ciclo, antes de reencontrar a sua condição de Elohim.
Não há condenação eterna.
Isso não existe.



Há erros.
Há experiências que são bem sucedidas e outras menos bem sucedidas.
Elas não são fracassadas, contudo.
Isso faz parte do jogo da vida.
Isso faz parte da encarnação e dos planos multidimensionais, também.
Não há punição, nem falha, nem queda.
Há, simplesmente, experiência que não foi bem sucedida e que deve ser recomeçada, simplesmente.
É preciso ver as coisas assim.
É muito mais sábio e mais correto, também.

Questão: existem seres de cristal, fora aqueles que deixaram o crânio?

Eu, pessoalmente, não os conheço.
Talvez haja!
Mas isso me surpreenderia.
Se eu acredito em Orionis (e creio que se pode acreditar nele), ele diz, sempre, que os doze seres que vieram (eles eram doze, não
treze, não quinze, mas eles eram doze, e é lógico!), não é por acaso que eles eram doze, obviamente.
Agora, eu não penso que possa haver outros seres de cristal, a não ser por um processo de walk-in.
Naquele momento, é diferente.
Eu falo, realmente, de seres que fizeram o sacrifício da encarnação, passando pelas vias genitais de criação de corpos.
Eu não falo de processos de walk-in em que, aí, um Elohim pode, efetivamente, tomar um corpo.
Não é o mesmo processo.
Aí, é um empréstimo, não é um sacrifício.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Há a Mamãe que se impacienta!
É tempo de parar o questionamento.

Caros amigos, eu lhes digo até a próxima vez.
Fiquei muito contente por compartilhar com vocês, mas é preciso que eu me salve, agora, porque a Mamãe tem muitas coisas a fazer a
vocês.
Então, eu lhes digo até muito em breve.
Recebam toda a minha bênção e todo o meu amor.
Até breve, caros amigos
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Bem, caros amigos, eis-me extremamente contente por reencontrá-los de novo.

Eu lhes desejo a boa vinda e eu me desejo, pela mesma ocasião, a boa vinda.

Vamos continuar nossa série de conversas.

Eu não duvido que tenhamos que discutir e dialogar sobre certo número de coisas que os preocupam nesse
momento e, sobretudo, que preocupa o futuro dessa boa velha Terra, antes de sua sacralização definitiva.

Esse período de transição é extremamente importante, como vocês já sabem.

Aí está.

Então, eu lhes deixo, agora e já, a palavra.

Eu terei algumas recomendações a fazer-lhes, mas eu as farei, se efetivamente quiserem, ao fim desta
conversa.

Questão: poderia dar-nos informações sobre a evolução do clima?

O clima está completamente destruído.

Os controles de temperaturas, o controle da água, o controle do ar e do fogo estão completamente arruinados
sobre este planeta.

Agora, eu lhes disse que faria muito frio.

Esse frio, efetivamente, chega.

Ele não é tão intenso, mas será, entretanto, muito forte.

E isso corresponderá ao que eu lhes dizia em relação aos problemas de comunicação (em todo caso, na
França), aos problemas de transporte e, também, aos problemas virais que estão chegando, a toda velocidade,
dos quais vocês não têm, mesmo, consciência, extremamente graves.

Tudo isso se fará de maneira conjunta, aí, nas algumas semanas que vêm.

Questão: poderia dar-nos informações sobre os novos vírus?

Os vírus são, efetivamente, a manifestação do ar viciado, corrompido, que existe sobre este planeta, pela
ausência de Luz.

Esses vírus atuam no sistema imunológico.

Eles são de muito numerosas variedades.

Alguns são, de momento, desconhecidos.

A maior parte ataca o sistema respiratório, ou seja, o sistema aérico.

Outros atacam o sistema articular e são, portanto, ligados aos ossos, à perenidade, à sobrevivência do ser
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humano.

Enfim, um terceiro tipo de vírus vai atacar, diretamente, o sangue, e vai, portanto, atuar na
alma dos seres humanos, seja para fazê-lo tomar consciência de sua ausência de Luz
manifestada na encarnação ou, ao contrário, para permitir a ele aceder a um estado
dimensional superior, pela morte.

Isso é extremamente importante, de maneira a atingir um contingente de almas extremamente importante ao
nível da quinta dimensão, capaz de sobreviver à sacralização da Terra.

Questão: o que você pode dizer-nos sobre a reunião dos crânios de cristal?

Há certo número de seres que se chamavam os abençoados Elohim, que são os seres que se sacrificaram em
encarnação para o advento da terceira dimensão, sob a influência de meu Mestre venerado, Orionis.

No momento de sua primeira morte como abençoados Elohim, e antes de fazer o sacrifício de reencarnações
sucessivas, até a época presente, houve uma cristalização do conjunto do banco memorial deles.

Esses doze seres abençoados Elohim vinham da décima oitava dimensão.

No momento de sua primeira morte, como seres sacrificados sobre o altar da evolução, eles cristalizaram seus
crânios, de sua cabeça.

É o que vocês chamam os «crânios de cristal» que, absolutamente, não têm uma origem humana, mas
espiritual, que é a concretização da Luz ao nível o mais denso.

Se vocês têm a chance de aproximar-se de um desses crânios de cristal, vocês se aperceberão que eles
contêm a totalidade da Divindade.

Há vários deles, que estão expostos em museus.

Há os que estão nas mãos de pessoas específicas.

Entretanto, esses crânios de cristal, pelo juramento que foi feito quando da criação de Atlântida (os doze
Elohim, mesmo se alguns deles perderam-se no caminho, restam alguns), deviam estar reunidos no mesmo
momento em que houve o que se chamou a criação da terceira dimensão, por intermédio da intercessão de
Orionis.

Do mesmo modo, exatamente antes da sacralização do planeta e antes da subida à quinta dimensão, os
crânios devem ser reunidos.

Eles o serão.

E, naquele momento, a energia será reunificada e permitirá o salto quântico de energia da Terra da terceira à
quinta dimensão.

Aí está o papel dos crânios de cristal hoje.

Independentemente de ser um banco memorial extremamente importante, contêm a história dos abençoados
Elohim e, portanto, a história dos planos os mais altos.

Questão: o que é do décimo terceiro crânio de cristal?

O décimo terceiro crânio de cristal é um crânio que foi materializado sem sacrifício de encarnação por Orionis.

Esse décimo terceiro crânio de cristal existe, mas ele não tem necessidade de ser reunido.

Era o marcador do acesso à terceira dimensão, assim como o cristal azul, que foi aportado pelos abençoados
Elohim, encontra-se, ainda, obviamente, na superfície da Terra.

E, no momento da sacralização, ele deverá descer ao Intraterra, a fim de ativar as matrizes.

Mas, se efetivamente quiserem, voltaremos a falar disso em outro momento.

É muito complexo.

Questão: poderia dar-nos preconizações sobre a maneira de fazer o vazio?

A primeira, que é a mais rápida, é dar-se uma dezena de tapas, para parar de pensar.

Agora, se se quer um método um pouco mais suave, basta estar centrado no instante.



Estar centrado no instante quer dizer que, no instante, não há pensamento.

Se há um pensamento, é que você foge do instante, caro amigo.

Isso quer dizer que, estar no instante, é fazer abstração de todo pensamento que se refira ao passado, que se
refira ao futuro, que se refira, mesmo, à profecia.

Estar, si mesmo, no instante.

Reencontrar o próprio alinhamento.

Isso necessita de fazer calar todos os pensamentos.

Obviamente, se você encara isso como uma técnica, há, já, pensamentos.

A ausência de pensamento corresponde a um processo de neutralidade benevolente, de alinhamento com sua
Fonte.

Não há técnica na qual se deva fazer isso ou aquilo, e isso porque se estaria, ainda, no processo mental do
pensamento.

Assim que um pensamento chega, é preciso expulsá-lo.

Observar os pensamentos que chegam.

Ser como a superfície de um lago, que observaria uma folha que vem pousar.

Estar consciente da folha que pousa, ou seja, estar consciente do pensamento que chega, e rejeitar esse
pensamento.

Você se aperceberá, finalmente, que não é você que pensa, mas que você é manipulado por seus próprios
pensamentos, que não são os seus.

Quando você conseguir fazer o vazio suficientemente longo tempo, digamos, alguns minutos, mas depois de
dezenas de minutos, você se aperceberá, naquele momento, que seu espírito está livre, totalmente, para ir
onde ele quiser, não para pensar, mas para ver, para ter acesso à fonte de conhecimento final da profecia.

E, naquele momento, parando o tempo no presente, você poderá beneficiar-se de uma visão que vocês
chamam de uma visão, eu creio, etérea, holotrópica, que permite ver as três dimensões do tempo.

Isso é extremamente importante.

Mas a primeira coisa a fazer é parar de pensar.

Não há técnica para isso.

Basta, simplesmente, observar os pensamentos que chegam e rejeitá-los para longe.

É tudo o que há a fazer, até o momento em que não haverá mais pensamentos e a superfície do lago estará
perfeitamente plana, não agitada pelo vento, agitada por nada, completamente.

Questão: os ensinamentos atuais sobre as almas irmãs/gêmeas são confiáveis?

Eles são confiáveis, mas tudo o que eu posso dizer, simplesmente, é que vocês sobrecarregam o espírito com
coisas que não têm importância alguma.

O importante é sua alma, sua mestria, sua realização.

Não vão procurar, ao nível da alma, contratos e relações extremamente potentes, que vão, ainda
mais, entravá-los na terceira.

Essas realidades são completamente verdadeiras, elas existem, mas não é o caminho, nem o trabalho que lhes
é solicitado hoje.

Se vocês se apegam – estando ainda demasiado na terceira – a tentar encontrar outras relações, outros
contratos, outras prioridades ao nível da alma, vocês se desviam do caminho original espiritual.

Isso não é o que lhes é solicitado.

E eu sei que inúmeros autores têm obras ligadas a isso.

Efetivamente, é algo que faz vender, é algo que pode parecer importante ao nível espiritual.



Isso está ao nível da alma, mas não no trabalho que vocês têm a fazer, hoje, aqui embaixo.

Isso vai desviá-los de seu caminho.

Questão: isso significa que é melhor evitar os rituais de fusões de pontes de almas?

Completamente, é uma heresia esse truque!Completamente, é uma heresia esse truque!

É o que, ainda, essa história?

Vocês não têm relações suficientes na terceira dimensão, para se agarrar a relações de almas na terceira?

Vocês vão acreditar, estupidamente, que um ritual de fusão, de ponte ou de contrato de alma, aqui, sobre a
Terra, na terceira, vai agir nos planos espirituais?

Vocês vão criar coisas que não têm sentido, que vão contra a evolução à quinta dimensão.

Há, aí, uma grande armadilha que se formou.

Não é porque se dá uma informação, que é real, que vocês devam, imediatamente, tomá-la, para fazer algo na
terceira.

Contentem-se em receber informações que são reais.

É dado a título informativo.

Não é dado a título transformador e, ainda menos, como um ritual e um processo que vai prendê-los, ainda
mais, na terceira dimensão.

Esse trabalho de aqui e agora consiste em fazer abstração de seu passado (quer ele seja cármico, relacional,
familiar), fazer abstração de toda antecipação no futuro, de projeções no futuro, mas estar, totalmente, alinhado
a si mesmo, no instante presente.

Estar presente no instante é algo de essencial.

Todos os rituais, mesmo os rituais que eu empreguei em minha vida (sejam os rituais com o
Sol ou, também, outros rituais ligados à cabala, que eu implementei), tinham apenas um
único objetivo: é o de desviar os seres de seus pensamentos, de seu mental, de suas
preocupações, para centrá-los no instante.

Estar centrado no instante não é uma técnica, é um trabalho que consiste em expulsar tudo o que não é do
instante.

A partir do momento em que vocês começam a pensar no passado ou no futuro, vocês não estão mais no
instante.

A partir do momento em que a emoção arrasta-os a uma ação que não é controlada pelo instante, vocês não
estão mais no instante.

Estar no instante é algo de essencial.

A Luz autêntica encontra-se, unicamente, no instante, nem no passado – qualquerA Luz autêntica encontra-se, unicamente, no instante, nem no passado – qualquer
que seja – nem no futuro – qualquer que seja.que seja – nem no futuro – qualquer que seja.

A partir do momento em que vocês derivam para o futuro ou o passado, vocêsA partir do momento em que vocês derivam para o futuro ou o passado, vocês
saem do que se chama o instante presente ou a realização, tão seguramentesaem do que se chama o instante presente ou a realização, tão seguramente
como um mais um fazem dois.como um mais um fazem dois.

Portanto, tudo o que é destinado a despolarizá-los da preocupação do instantePortanto, tudo o que é destinado a despolarizá-los da preocupação do instante
que vocês vivem vai desviá-los do objetivo final.que vocês vivem vai desviá-los do objetivo final.

Quanto mais o tempo vai avançar, mais isso será verdadeiro.

Somente terão acesso à quinta dimensão aqueles que forem capazes de estar centrados no instante.

Isso não os impede de viver, de fazer projeções no futuro, mas, assim que vocês abordam o domínio da
interioridade, da espiritualidade, se vocês não estão no instante, vocês estão no erro.



A Unidade não conhece multiplicidade.

Ser igual aos deuses, retornar à Divindade necessita de compreender, de aceitar e de viver essa verdade
essencial.

Eu posso, mesmo, dar-lhes o exemplo de meu caso.

Quando eu voltei de minha viagem em país estrangeiro, eu não conseguia encontrar essa Unidade magnífica
que eu havia encontrado nessa viagem.

O único modo que eles encontraram, Orionis e meus Mestres, foi o de pôr-me no instante, foi pôr-me na prisão.

Por que?

Porque, na prisão, eu nada mais tinha a pensar que não no instante no qual eu vivia, que era a prisão.

«Eu estou na prisão, eu estou na prisão, eu estou na prisão».

Ah, sim, mas eu sou eu.

Os planos espirituais encontrarão, sempre, o momento, para aquele que se aproxima desse
instante fatídico da Unidade, de retorno à Divindade, de cura na Fonte, de fazê-lo
compreender que, quanto mais ele para o tempo, mais ele vai encontrar-se em face de si
mesmo em sua Unidade primordial e essencial.

O Pai encontra-se apenas aí, não em outros lugares.

Questão: como viver e respirar no coração?

Isso é perfeitamente possível.

Convém, primeiro, adotar uma respiração.

Eram as técnicas que eu ensinava na paneuritmia, que consiste em respirar, primeiro, com
um ritmo em dois tempos, três tempos: inspirar dois tempos, expirar três tempos, com um
repouso de um tempo entre os dois.

Dois tempos, um tempo, três tempos, um tempo, dois tempos...

É a respiração ventral.

A partir do momento em que a consciência centra-se na respiração ventral, vocês podem, muito suavemente,
dirigir sua consciência ao coração e tomar consciência da respiração cardíaca, que é um ritmo diferente.

A partir do momento em que a consciência está centrada, completamente, no coração, vocês vão começar a
sentir as vibrações que sentem nesse momento na coroa.

Vocês vão sentir o chacra do coração.

A partir do momento em que a consciência entrou no chacra do coração, durante um tempo suficientemente
longo, sem pensamentos parasitas, ao mesmo tempo estando nessa respiração ventral, naquele momento, o
coração vai pôr-se a respirar.

Os canais sutis vão abrir-se ao nível da cabeça.

O som ao nível do ouvido esquerdo vai tornar-se cada vez mais fino.

A vibração do coração vai tornar-se cada vez mais intensa.

Aí, vocês vão abrir-se à Divindade, que é o êxtase, ou, antes, o íntase interior, o Samadhi, como dizem os
orientais.

Ao fim de certo número de repetições do exercício, vocês conseguirão estabilizar a energia no coração.

E, naquele momento, vocês se tornarão esse coração, vocês se tornarão a Fonte.

E vocês terão, realmente, a afirmar «Eu sou Um», a partir do momento em que sua consciência
estiver, permanentemente, centrada no coração.

Há quem tenha transferido isso e que nada compreenderam, e que falam de amor.



E eles põem isso na emoção, enquanto vivem uma emoção de amor e são persuadidos de que é o amor.

Há isso, por exemplo, na religião islâmica, na qual eles estão no coração, mas é um coração emocional.

Não é o coração espiritual.

E há os que vivem isso no coração relacional, físico, na relação sexual.

Não é o Coração, é o coração físico.

E há os que vivem isso no plano mental.

Não é o Coração, é a divisão de três corações.

Agora, a fusão dos três corações permite a integração da dimensão Divina.

Aí, naquele momento, quando vocês respiram pelo coração toda a sua vida, quando eu digo toda a sua vida é
quando vocês conseguem ter-se – no espaço de quarenta dias, é extremamente preciso – nesse estado,
naquele momento, vocês se tornam UM, vocês mesmos.

É um trabalho que lhes é engajado a fazer.

É o trabalho essencial.

É isso encontrar a Unidade, e nada mais.

Não é a ativação dos chacras.

Não é ver as vidas passadas.

Não é ver o futuro, tampouco.

Isso, são truques que lhes são dados a mais.

Mas sua realização passa por isso e por nada mais.

Questão: como receber a iniciação que você dava em sua vida?

A iniciação não se transmite por um ato voluntário.

A iniciação essencial do Mestre, a partir do momento em que ele reencontrou sua mestria
espiritual, é a irradiação do ser dele que vai permitir ao outro pôr-se em face de si mesmo,
mostrar-se, não uma técnica, não dar rituais complicados, mesmo se ele se utiliza deles para
desviar o mental, como eu dizia, dos discípulos.

O papel do Mestre é pôr o discípulo em face dele mesmo, ou seja, o exemplo do mestre não é um exemplo
verbal, mas é, simplesmente, o exemplo daquele que se colocou no coração, que conseguiu estabilizar,
durante quarenta dias, a energia do coração.

Naquele momento, o discípulo que vem não tem necessidade nem de discursos, nem de rituais, nem de
processos de adoração.

Há um processo de ressonância, que se implementa, que permite ao discípulo receber, inconscientemente, eu
diria, sem vontade própria do Mestre, essa dimensão do coração, provar, ainda que apenas um segundo, o que
é esse estado de graça, de maneira a que, após, ele possa, ele mesmo, empreender o próprio trabalho de
graça, permanentemente.

Aí está a iniciação.

Todo o resto é apenas blá-blá-blá e charlatanice!

Enquanto vocês esperarem encontrar uma solução para sua Divindade no exterior de si, vocês estão no erro.

Quando o Cristo, nosso grande Mestre, de todos, dizia «eu sou o caminho, a verdade e a vida», «ninguém
pode penetrar o reino dos céus se não volta a tornar-se como uma criança», «ninguém pode penetrar o reino
dos céus se não passa por mim», por mim, não como ser, mas como Luz dele, ou seja, imitando-o.

O que foi mal compreendido pela igreja católica, é claro.

Imitar o Cristo, há um que compreendeu isso, no tempo antigo, era São Francisco de Assis.



Houve outros, depois.

Há outros que conseguiram, também, mas por vias desviadas, completamente – eu diria – completamente
absurdas, completamente ridículas.

É isso que os induz a erro, há milhares de anos, enquanto vocês tinham sob seu nariz a solução.

A solução é seu corpo, é sua interioridade, é você.
Não são os mestres, não são os modelos, não são as religiões.

Tudo isso são tolices, besteiras monumentais.

Questão: por que se pode viver, num modo emocional, a presença do Cristo?

Porque, para todos os seres que reencontraram, em suas vidas passadas – ou na era da época do Cristo ou
em outras vidas – a energia espiritual do Cristo, isso faz como um reconhecimento, uma reconexão que
provoca uma emoção do coração.

Mas porque vocês consideram, ainda, o Cristo como um modelo exterior.

É preciso matar o modelo para tornar-se ele mesmo.

É preciso apropriar-se dele.

É preciso imitar, tornar-se ele.

E não considerá-lo como um personagem exterior, mesmo se foi real.

O Cristo mostrou-nos o caminho e a vida que vocês deviam imitar, tomar, para tornar-se como ele, para tornar-
se seu próprio filho, seu próprio salvador.

Mas toda reconexão com a energia histórica de Jesus ou de Maria ou de outros personagens, se vocês
estiveram, a um dado momento em suas vidas passadas, extremamente ligados, vai desencadear essa
emoção do coração.

Mas isso, como você diz, é a emoção do coração, é o coração emocional.

Não é o coração espiritual.

É uma premissa do coração espiritual.

Mas isso não é o coração espiritual, o Samadhi.

A partir do momento em que vocês ativam sua interioridade, vocês se tornam vocês mesmos, vocês entram na
mestria, vocês irradiam, permanentemente, a Divindade, mas vocês não têm a emoção da Divindade.

Vocês são a totalidade da Divindade.

Vocês fundiram, lembrem-se, as três dimensões do coração, para chegar ao coração espiritual, para aceder ao
quarto coração, que é o coração espiritual.

E no coração espiritual não há lugar para outra coisa que não o Pai, nem emoção, nem mental, nem atração
pelo corpo físico, pela materialidade, pela sexualidade.

Há atração pelo que vocês são, ou seja, um ser Divino e único.

Portanto, a emoção espiritual ligada ao reencontro com Jesus, mesmo se isso se traduz ao nível do coração, é
um marcador do caminho, mas não é o caminho.

Pode-se ficar milhares de anos a viver a emoção do coração ligada a Jesus ou a Buda ou ao que se quiser,
sem, contudo, estar, si mesmo, no coração.

Finalmente, eu lhes disse, no preâmbulo, que eu gostaria de dar-lhes, ao final, o que eu tinha a dizer-lhes como
informações, em especial sobre esse caminho extremamente importante em relação à via do coração.

Eu lhes falo, frequentemente, do exterior.

Não é uma razão para deslocarem-se em relação ao seu centro.

É para ajudá-los, ainda mais facilmente, a contatar seu centro.

Não se esqueçam de que a raça humana, daqui a muito pouco tempo, não terá mais qualquer lugar para onde



voltar-se, sobretudo, não para o Estado, sobretudo, não para o dinheiro, mas, unicamente, para ela mesma.

E aqueles que forem incapazes de fazer esse retorno ao centro, esse retorno a eles mesmos, estarão no mau
caminho.

Eu os engajo, vocês, que têm a chance de estar a par, de fazer esse caminho de retorno para si mesmos o
mais cedo possível.

Aí está o essencial do que eu tinha a dizer-lhes.

Agora, eu lhes aporto toda a minha bênção e todo o meu amor.

Eu estou entre vocês, cada vez mais presente, cada vez mais potente.

Não se esqueçam de que eu mesmo sou apenas o intermediário em relação à energia que vem, que é a
energia de Maria, em relação ao trabalho no coração.

Eu posso apenas dar-lhes indicações verbais, palavras que vão ajudá-los a ir para esse centro.

E que Maria vem oficiar, diretamente, na fusão dos três corações para permitir-lhes aceder ao verdadeiro
coração, que não é a soma e a resultante dos três primeiros, mas que é, efetivamente, algo de profundamente
diferente.

Não se esqueçam disso.

Agora, eu lhes aporto toda a minha bênção e eu lhes desejo uma boa estrada.

E eu lhes dito até muito em breve, com todo o meu amor.

Obrigado a vocês.

__________________
************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=73

26 de fevereiro de 2006
***

Tradução para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br

************
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Paneuritmia (cujo nome significa "supremo ritmo cósmico") - Paneuritmia é uma dança sagrada.Paneuritmia (cujo nome significa "supremo ritmo cósmico") - Paneuritmia é uma dança sagrada.
Ela nos convida a sincronizar com a nova freqüência cósmica que está chegando ao nosso planeta. É um chamado para sentir, refletir
e pôr em movimento a energia do Amor, da Solidariedade, da Compaixão e da Generosidade, que visa à integração do ser humano e
à unidade de todos os seres.

Livro - Paneuritmia - Mestre Beinsa Dunó

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2006/02/om-aivanhov-24-de-fevereiro-de-2006.html
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Paneuritmia é uma dança sagrada. Suas músicas e movimentos tiveram início com Peter Konstantinov Deunov (Beinsa Duno, 1864-
1944, Bulgária). A palavra Paneuritmia significa "ritmo cósmico supremo". PAN significa total, que está em toda parte,
cósmico. EU significa verdadeiro, supremo, essência da qual tudo se origina. RITMIA se refere à frequência ou à correta
regularidade do movimento. Cada exercício de Paneuritmia tem um significado simbólico e expressa um pensamento, sentimento ou
ação em particular. A Paneuritmia é uma manifestação harmoniosa e criativa do Divino no Universo. A dança em círculo é um
símbolo da grande roda da vida, beleza e unidade, assim como da evolução da consciência humana rumo à perfeição. A Paneuritmia
melhora a saúde física, emocional, mental e espiritual. Fortalece os músculos e ossos, aumenta a capacidade dos órgãos e regula o
seu funcionamento, melhora a respiração, circulação do sangue e função do sistema nervoso. Rejuvenesce e proporciona um corpo
saudável, bonito. Ela nos ajuda a nos mantermos em paz e conectados a nosso ser interior. Quando realizamos cuidadosamente os
exercícios, entramos em harmonia com os ritmos cósmicos e nossas energias, talentos e dons começam a desenvolverem-se e
manifestarem-se. A Paneuritmia estimula o despertar e desenvolvimento de nossos dons espirituais como a misericórdia,
compaixão, amor, fé e esperança. Esta dança sagrada desenvolve nossas habilidades e sensibilidade musical e permite-nos entrar
em contato com os seres de luz e anjos que nos inspiram, orientam e auxiliam em nosso desenvolvimento espiritual. Promove a
expansão da consciência, o despertar da consciência global cósmica, une e harmoniza a energia individual e coletiva. A Paneuritmia
cria um centro poderoso que emana amor, alegria, paz e harmonia a todas as almas, convidando a todos a percorrerem o Caminho do
Divino e levarem vida, força, alegria e beleza para a alma humana. É um excelente método para a transformação e preparação do
corpo, mente e coração para a nova cultura de paz, liberdade, justiça, harmonia, amor cósmico e solidariedade. Nos une através das
forças criativas, construtivas e organizadoras da Natureza, permitindo-nos receber a energia vital. Quando a energia Divina flui através
de nós, o nosso corpo, mente e coração se transformam. Desta forma, estaremos nos preparando para a nova primavera cósmica em
nosso amado planeta. Tudo é ritmo no universo, diz o Mestre Omraam Mikhael Aivanhov, e o ser humano também faz parte
deste grande ritmo cósmico. Perceptivelmente ou não, todas as funções biológicas ou psicológicas obedecem às leis rítmicas.
Através de nosso modo de vida, pensamentos, sentimentos e ações, entramos mais ou menos em harmonia com o ritmo universal. A
música e a dança são tentativas para reingressar-se neste ritmo ou mantê-lo. Por isso, em todas as culturas, se atribui uma origem
divina à música e à dança. Ao criar a Paneuritmia, Peter Deunov nos forneceu métodos que permitem nos harmonizarmos com os
ritmos mais benéficos do universo, já que somente um iniciado pode descobrir os movimentos e sons que correspondem a estes
ritmos. Se nos emergimos nesses movimentos e sons, descobrimos princípios e regras que têm a sua correspondência com a vida
psíquica. Devemos, portanto, considerar a Paneuritmia como um método pedagógico: dançar Paneuritmia é aprender a sincronizar
pensamentos, sentimentos e ações com os ritmos mais harmoniosos da natureza.
FONTE: http://www.pensamientoconsciente.com/?p=3036
TRADUÇÃO: Silvana Vignini
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"Todo o mundo presta homenagem a mim e eu presto homenagem ao Mestre Peter Deunov da Bulgária "
Albert Einstein

Também conhecido pelo nome espiritual de Beinsa Dounó, o Mestre Búlgaro Peter Deunov Também
conhecido pelo nome espiritual de Beinsa Douno, o Mestre Búlgaro Peter Deunov (1864-1944) foi um ser de elevado nível de
consciência, e ao mesmo tempo um músico inigualável, que revelou durante toda a sua vida ser um exemplo de pureza, sabedoria,
inteligência e criatividade. Ele estabeleceu-se durante muitos anos perto de Sófia onde viveu rodeado por um grande número de
discípulos, tendo devido ao seu esplendor despertado a espiritualidade de milhares de almas, não só na Bulgária, como também no
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resto da Europa.

Alguns dias antes da sua partida para o outro mundo, estando em transe mediúnico profundo, fez uma profecia extraordinária, com
respeito à época conturbada que estamos actualmente a atravessar, sobre o ‘fim dos tempos’ e a chegada de uma nova Idade de Ouro
à humanidade. Eis o que diz no seu profundo e instigador testamento. É corrente e também natural que alguém duvide que estas
palavras tivessem sido proferidas há 60 anos.

LEIA MAIS AQUI: Mestre Peter Deunov - Afirmações que elevam a alma - Profecia de Peter Deunov em relação ao fim da
nossa civilização e início da Idade de Ouro na Terra. A última profecia de Peter Deunov
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Estratégias da mente para evitar o Agora - 1 & 2 - Por Eckhart Tolle (O PODER DO AGORA)
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, bom dia.
Estou extremamente contente por reencontrar-mo-nos, todos juntos, para essas conversas que, eu espero,
serão extremamente proveitosas para uns e para os outros.

De fato, temos muitas coisas nessas conversações.
Mas, primeiro, antes de deixar-lhes a palavra para tudo o que são suas interrogações e seus questionamentos,
vou dar-lhes certo número de coisas no desenrolar do que eu chamaria a cronologia, se efetivamente
quiserem, dessas mudanças vibratórias que estão em curso e que correspondem, de um lado, às suas
gestações, de cada um de vocês, mas, também, à gestação do lugar, mas, também, à gestação total do
planeta que está em curso, como vocês sabem, da revelação de sua sacralidade.
A sacralização do planeta, que é algo de extremamente importante, que é esperado desde tantos e tantos
milhares de anos.

Então, primeiramente, saibam que, desde ontem, nós entramos no período dos quarenta dias que precedem o
período de Páscoa.
Esses quarenta dias são extremamente importantes, sobretudo este ano, mais do que nunca, porque, de fato,
nós entramos num período no qual o ser humano vai poder decidir ou elevar-se, ou permanecer nesses níveis
de rebaixamento.
A energia de crescimento vibratório elevatório da Terra vai fazer-se cada vez mais intensa durante os quarenta
dias, até a Páscoa.
Nós entramos, de fato, no período, também, do equinócio de 21 de março, nas três semanas precedentes, que
corresponde ao advento da primavera, à emergência de novas energias de coerência e de ascensão da
terceira dimensão para a quinta dimensão.
A pressão energética vai fazer-se cada vez mais forte.
A resistência ligada às forças involutivas vai, também, fazer-se cada vez mais exigente, o que explica que as
manifestações de que falei desde o outono vão fazer-se cada vez mais presentes e vão invadir, pouco a
pouco, o conjunto de seu espaço vital.

E, como sempre, o que acontece no exterior acontece, também, no interior, o que quer dizer que, nos quarenta
dias que vêm, vocês vão viver combates interiores, lutas entre o antigo que não quer, totalmente, morrer, e o
novo que pede apenas para nascer e que vocês não deixam nascer.
Isso faz parte do caminho normal, regular, perfeitamente objetivo, e perfeitamente lógico da elevação para a
quinta dimensão, na qual tudo o que é antigo deve morrer, para deixar o lugar ao novo.
É um combate de cada instante, que necessita não de resistência, e não de combater, mas a necessidade de
deixar fazer, de deixar morrer o antigo, de deixar sair de vocês o que não é mais atualidade, o que não está
mais na Luz, a fim de caminhar cada vez mais facilmente, eu diria, para essa dimensão nova.

Se vocês tinham raivas, não poderão, mesmo, imaginar pôr-se em cólera.
Se vocês eram preguiçosos, não poderão, mesmo, imaginar estar na ociosidade.
Todos os excessos que eram próprios da personalidade que os animava até este período, qualquer que seja
sua idade, vão, pouco a pouco, apagar-se diante do florescimento da alma, diante de algo que será
extremamente fundamental para o acesso a essa dimensão Divina à qual vocês tem o direito de pretender, por
sua essência, por seu nascimento.
Isso é extremamente importante a compreender.
Aí está no que nós nos situamos.

Então, obviamente, as resistências tomam a forma que vocês veem.
Houve modificações de elementos, que continuam, aliás.
As chuvas torrenciais que estão devastando todo o continente africano.
Há o frio, que está devastando toda a Europa do Leste, que terá dificuldade para renascer na primavera.
Há o elemento fogo, e há outros elementos que se movimentam em todos os continentes.
O elemento ar toma uma importância assustadora.
É como se a totalidade dos vírus astrais tivessem entrado em manifestação.
Eles representam, de fato, esses vírus, a resistência exterior do homem ao acesso à sua Divindade, porque o
vírus provoca uma desagregação da vida.

O.M. AÏVANHOV – 2 de março de 2006
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Ele provoca, em especial, o que se manifesta nesse momento.

Olhem o que acontece com o vírus que vocês chamaram «a gripe aviária».
Ele os impede de respirar.
Os animais, os humanos e todas as raças serão tocados.
Eles os impedem de aceder ao que vocês são, realmente.

Olhem o que vocês chamam a doença do mosquito, o chikun gunya, como vocês dizem.
Olhem essa doença.
Ela impede as pessoas de mover-se.
Ela os fixa no passado.
Ela os impede de ir para sua dimensão Divina.

Olhem os vírus que chegam.
Olhem o vírus de que falei, que vai tocar as linhagens sanguíneas.
Ele vai provocar um enfraquecimento da energia da alma, porque o sangue é a alma.

Compreendam a ressonância, a lei de analogia, de afinidade que existe entre o que acontece no exterior e o
que acontece no interior.
Não é algo que seja necessário considerar com medo, certamente, com circunspecção, com prudência.

Vocês não vão comer penas de pássaros que têm a doença, mas, independentemente disso, se vocês estão
na certeza interior de sua sacralidade, na certeza interior de que vão subir para essa dimensão Divina, nada
poderá acontecer-lhes, nem ao seu espírito, nem ao seu corpo, porque vocês irão ao sentido da evolução.
Vocês irão ao sentido da sacralização do que vocês são, acompanhando a Terra em sua subida vibratória.
É extremamente importante compreender isso.
E, apesar de todas as precauções exteriores e interiores, mesmo se vocês devam pegar essa doença, tudo
será feito, obviamente, para que vocês não sucumbam e que o corpo não faleça nessa infecção.

Mas se, infelizmente, você tinha que pegar essa doença, isso corresponderia a uma resistência que está em
você, que é uma resistência ao acesso à quinta dimensão.
Mas nenhum de vocês, aqui presentes, e nenhum ser, realmente engajado num caminho espiritual, morrerá,
exceto se, obviamente, sua alma decidiu aceder à quinta dimensão, mas sem acompanhar essa subida com o
corpo.
É extremamente importante.
Aqueles que recusarem serão «eliminados» dos planos de consciência de sacralização.

De fato, a doença não pode estar presente quando a Terra tiver concluído, completamente, sua ascensão,
assim como um ser humano não poderá, de modo algum, aceder essa quinta dimensão com qualquer doença.

A dimensão cinco é uma dimensão de pureza, na qual o jogo da sombra e da Luz não existe mais, na qual
existe a criatividade da Luz, a forma a mais autêntica da Luz e a manifestação a mais autêntica da Luz.
É isso que deve entrar em vocês.

O trabalho no coração, o trabalho no estado interior é algo de extremamente importante.
Vocês não devem esquecer isso, a cada minuto que anima sua respiração.
A cada expirar e a cada inspirar, vocês dizem «eu sou», «eu sou um», «eu sou Deus», «eu sou o Mestre», «eu
sou a Unidade», e «eu sou a totalidade manifestada na realidade da Unidade».
É extremamente importante compreender.
Isso é capital, em relação ao que vem para vocês.

Agora, cabe a vocês falar, caros amigos.

Questão: poderia falar-nos do enraizamento, da materialidade, da encarnação?

É preciso dissociar os três planos: o plano físico, o plano astral, e o plano mental.
O plano etéreo, eu o coloco no corpo físico, é a mesma coisa.

As pessoas, agora, que trabalham, unicamente, no plano físico etéreo para fazer descer uma energia de
enraizamento, para enraizar-se, servem-se da ferramenta mental, da visualização, servem-se, também, de
emoções, por vezes, para criar esse movimento de energia que provoca uma atração total dos constituintes do
ser (corpo, alma, espírito) às profundezas da Terra.
Esse enraizamento é um enraizamento que não é total.
O enraizamento é, antes de tudo, ligado ao modo pelo qual vocês administram sua vida, ou seja, que vocês são
capazes, não de fazer voos espirituais, mas, será que vocês são capazes de estar aqui e agora?

É fácil dizer «eu estou enraizado» ou dizer «eu me enraizo» por uma vontade intelectual, mental, e manipulando
as energias para que elas desçam, no momento, por exemplo, em que há uma canalização ou um trabalho
energético.
Mas o enraizamento é um ato consciente, que sobrevém a cada minuto de sua vida, consciente de que vocês



são um sopro, consciente de que vocês são um corpo, consciente de seu lugar, que vocês têm e que os
mantêm entre o Céu e a Terra.
É o lugar que vocês têm, a lucidez, a Unidade que vocês são.

Aí está a mestria, a mestria, também, do enraizamento.
O enraizamento que seria apenas um ato energético, no momento em que acontece algo, é um enraizamento
ilusório.
Para nada serve.

Há seres que não falam essa linguagem energética ou intelectual, digamos, e que estão na intenção da
encarnação e na intenção do enraizamento.
O perigo que os assiste a todos é o de querer aceder a essa quinta dimensão fazendo como o fez a igreja
católica: denegrindo, esquecendo o corpo, considerando que o corpo é sujo, que o corpo é pecado, que o
corpo não é um instrumento Divino.
E, no entanto, o Cristo dizia, todo o tempo: «tenha sua casa limpa, porque você não sabe quando eu virei bater
à sua porta».

O corpo, o templo, é a mesma coisa.
Jesus não queria falar da alma ou do espírito, ele queria falar do veículo físico.
O veículo físico é, ao mesmo tempo, o apoio vibratório, a causa e a consequência da Divindade.
Retenham bem isso: o corpo físico é, ao mesmo tempo, a causa e a consequência da Divindade.
Não há caminhos alternativos em seu caminho evolutivo ligado à terceira dimensão.
Se vocês se esquecem do corpo, vocês não estão mais na Luz autêntica.
Vocês estão na Luz desviada, aquela que quis instaurar Lúcifer e seus anjos rebeldes.
É extremamente importante compreender isso.

Agora, se o discurso diz «eu me enraizo com tal ou tal técnica», e se, em minha vida de todos os dias, eu não
estou na bênção do acolhimento da vida que eu manifesto, através da refeição que eu tomo, através do contato
de meus pés com a Terra, com os vegetais, com os animais, com tudo o que vive ao redor de mim, eu não
estou enraizado, é um erro crer nisso.

Agora, a encarnação faz parte do processo.
Obviamente, não há diferença.
Se se fala de materialidade, é um mau termo.
Quando se diz «ele é material!», mas, felizmente, vocês são materiais, caso contrário, vocês não teriam a
possibilidade, estando aqui presentes, de aceder à quinta dimensão.

A quinta dimensão é uma transubstanciação da célula de seu conjunto físico-etéreo.
É extremamente importante a compreender.
Se vocês se dissociam, vocês mesmos, de sua estrutura físico-etérea, com o pretexto de enraizar-se,
servindo-se dessa estrutura físico-etérea e de sua ferramenta intelectual para enraizar-se e, em sua vida
corrente, vocês não estão enraizados, o que acontece?
Há desordens, há estragos.
Não há ressonância e equilíbrio.
Há desequilíbrio total.

Muitas pessoas falam de enraizamento.
Mas o que é o enraizamento?
O enraizamento é, simplesmente, estar consciente, aqui e agora, na vida, na Unidade que vocês são, através
do inspirar e do expirar da vida e estar em contato com tudo o que vive.

Se vocês dizem que estão enraizados e que passam sua vida a afastar-se em quimeras, onde está o
enraizamento?
Vocês podem passar anos a dizer que estão enraizados, como podem passar anos a recitar um rosário.
E estão sempre na ilusão, completamente desenraizados.
É extremamente importante compreender.

A era que existiu no início do cristianismo, na qual os seres tinham necessidade de nutrir-se dessa dimensão
de transubstanciação que era ligada à presença da energia Crística foi uma etapa obrigatória, na qual os seres
retiravam-se do mundo para poder cultivar um veículo muito mais etéreo, muito mais luminoso, a fim de voltar
em vidas ulteriores, realizar o caminho de elevação, mas, em caso algum, hoje, é-lhes solicitado isso.

Há animadores, enraizadores, como vocês dizem, que partem em estados emocionais, como há em alguns
tipos de reuniões, como, por exemplo (o que não existia em meu tempo, mas que é extremamente difundido,
em especial do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, na América do Sul), os carismáticos.
Os animadores procuram, ao contrário, fazer tirar em nome do Cristo.
É um erro fundamental.

Efetivamente, há curas, mas que se torna a alma aí dentro?
Que se torna a lucidez?



Que se torna a consciência?
Naquele momento, há pessoas que estão no amor do Cristo, mas é um amor de natureza emocional.
Elas perdem, totalmente, a mestria do que elas são, a realidade de sua Divindade, e elas entregam sua
Divindade a um ser exterior.
E, no entanto, elas foram curadas.

A cura nada é.
Pode-se curar com muitas coisas.
O importante é a finalidade.
Qual é o objetivo?
Qual é o objetivo do que é feito?
E por que é feito?
Tanto para vocês, mas, também, nos grupos.
E isso é extremamente importante.

Questão: como fazer para não entrar na resistência inconsciente?

É muito simples: para não entrar na resistência, é preciso aceitar tudo o que vem.
«Pai, que sua vontade seja feita e não a minha», sem parar.

Sozinho, você não poderá ali chegar.
Você se tornará mestre de si mesmo quando aceitar deixar fazer.
Compreenda, efetivamente, o jogo de palavras.
Não é porque você deixa fazer que se torna alguém que vai deixar agir.
Deixe fazer, ao nível da vontade espiritual em você.
Naquele momento, estando no soltar de sua vontade da pequena personalidade, isso deixará o lugar para a
eclosão da energia da alma, para a alegria interior, para o despertar dos sentidos espirituais.

Agora, se me perguntam como deixar cair as resistências com o mental, isso, estritamente, para nada serve.
O mental nada pode fazer sobre isso.
Apenas o ato de abandono à vontade do Pai é que permite realizar isso.

Agora, se me perguntam como fazer para fazer a vontade do Pai, eu não tenho resposta.
Isso não passa pelo mental.
É uma compreensão imediata, não intelectual, nem lógica.
É uma compreensão da alma.
Ora, a alma não tem necessidade de palavras.

Questão: poderia falar-nos do perdão?

O perdão recorre, obviamente, ao amor.
O perdão necessita de privilegiar o amor à custa da tristeza e à custa do passado, ou seja, é algo que está
voltado ao instante presente e, eventualmente, para o futuro, mesmo se isso se refira a um evento que é do
passado.
O perdão necessita de um olhar lúcido sobre esse passado, de considerá-lo como algo de existente e que
convém deixar como um pacote volumoso e do qual é preciso despojar-se, antes de aceder a outra coisa.

Mas, geralmente, a maior parte das pessoas que têm dificuldade para atualizar o perdão ao nível da alma são
pessoas que portam em si uma violenta culpa.
E, obviamente, estando na culpa, elas não podem perdoar ao outro, porque elas não se perdoam a si mesmas,
tampouco.
Elas se sentem culpadas.

Retenham a história dos filhos que viveram coisas abomináveis e que perdoam.
Eles não perdoam, verdadeiramente, eles tomam a culpa daquele que fez o ato, quem quer que seja, aliás.
E, de fato, é o que é preciso compreender, é o que é preciso superar.
A culpa deve ser totalmente eliminada.
Enquanto há um grama de culpa em relação a si mesmo ou em relação ao outro, não pode, ali, haver perdão
autêntico.
Há, primeiro, formulação do perdão e, em seguida, há abandono da culpa.

A culpa abandona-se através da tomada de consciência da Divindade que se é.
Enquanto vocês pensam culpa, enquanto vivem a culpa, enquanto vivem o medo, vocês estão na
personalidade.
A alma não conhece o medo.
A alma não conhece mais a culpa.
A alma é totalmente livre, porque ela é de essência Divina.

Se vocês desvendam em si, através do caminho que é o seu (de elevação, de ascensão, de desenvolvimento
de energias e de níveis de consciência), vocês vão compreender que não são esse medo.



Vocês vão compreender que não são essa culpa, mas que ela os agarra pelo esquema que vocês construíram,
pelo que vocês têm vivido.
Mas o que vocês viveram, foi vivido.

O que vocês são é outra coisa que não o que vocês viveram.
O que vocês são é imanente, o que vocês são é transcendência.
O que vocês são é Luz.
O que vocês são é Divindade.
E, quando vocês reencontram a totalidade da energia da alma, não pode haver culpa.
Não pode haver medo.

Portanto, não se pode resolver o problema da culpa trabalhando na culpa, assim como não se pode resolver o
medo trabalhando no medo.
Pode-se apenas distanciar-se dele, separar-se dele, porque isso pertence à nossa personalidade, que não é
nós.

É aí que é preciso compreender as coisas.
Não há um trabalho a fazer na culpa.
Não há que fazer um trabalho no medo.
É preciso estar consciente de que essas coisas, como eu o disse precedentemente para o medo, não são
ligadas a vocês, mesmo se são vocês que as exprimam.
Isso não lhes pertence.
Vocês estão além de tudo isso.

É preciso ver tudo isso como algo de exterior a vocês.

Enquanto vocês derem corpo e considerarem que essas emoções pertencem a vocês, vocês serão
dependentes dessas síndromes, serão dependentes de suas fobias, serão dependentes de seus impulsos, de
suas tristezas, de seus lutos, de suas perdas etc..., e de seus abandonos.
Mas vocês não são isso.
São vocês que se identificam a isso.
Não é a mesma coisa.

Questão: como se conectar à alma?

Mas não é preciso conectar-se à alma.
Quando se diz «eu me conecto à minha alma», quem fala?
É a personalidade, ainda uma vez.

Eu sou minha alma, eu sou Deus.
Se você diz: «eu me conecto à minha alma», isso quer dizer que você não é sua alma.
A própria linguagem que você emprega é o próprio reflexo desse distanciamento que você coloca entre o que
você vive e o que você é.
Você exprime, através de suas próprias palavras, a distância existente entre sua alma e você.
Há uma diferença essencial.

Quando se diz: «como me conectar à minha alma?», isso quer dizer que eu não sou minha alma.
Agora, se eu sou minha alma, não tenho problema de conexão.
E vejo o medo, o abandono, a culpa como coisas que estão aí, e que não são para mim.
Isso corresponde, se preferem, a algumas meditações budistas muito antigas.
Vocês observam as emergências do pensamento, as emergências de emoções e veem-nas como algo que
estava aí.
E, progressivamente e à medida que se identifica essas emoções que estão aí, mas que não se é mais a
emoção, constata-se que há uma emoção.
Constata-se que há um pensamento.
Constata-se que há um sofrimento, mas permanece-se, não conectado, mas permanece-se na alma.

Naquele momento, essa emoção, esse sofrimento, esse pensamento perturbado pode apenas eliminar-se,
afastar-se, porque ele não tem mais tomada.
É isso que é importante.

Questão: poderia falar-nos dos quarenta dias a vir?

Esse simbolismo corresponde, perfeitamente, ao período da quaresma (jejum), ou seja, o período de quarenta
dias que precede o período de renascimento pascal.
Nós estamos em pleno no simbolismo.

Lembrem-se, os quarenta dias são extremamente importantes,
Houve a travessia do deserto durante quarenta dias.
Mas houve, também, Jesus no deserto, durante quarenta dias, com todas as tentações que vocês conhecem.



Queria Ele reinar no mundo?
Queria ele estar longe do mundo?
Ou ser o rei dos Céus?
É o que lhes é perguntado hoje.

Vocês devem elevar a matéria para sua transcendência ou querem dominar a matéria e ser dela o escravo?
São duas coisas diferentes.
Os quarenta dias que vocês vão viver correspondem a isso, com todas as provas ligadas à resistência em
vocês e no exterior de vocês.

O período de quarenta dias é um período probatório.
É um período em que o ser humano, em que a Terra, em que cada indivíduo será confrontado aos seus
medos, às suas dúvidas as mais íntimas, às suas culpas, ao que faz com que sua personalidade seja, de algum
modo, envenenada pelos desejos, pelas vidas passadas, pela vivência.
Durante este período há um face a face consigo mesmo.
É um período de introspecção.
É um período em que se deve decidir aceitar a Divindade.
É o que fez Jesus, durante esses quarenta dias: intensas reflexões sobre Ele mesmo, intensos recolhimentos.

Ao final dos quarenta dias, aceita-se a missão que dura, exatamente, três anos, que é de ser filho do Pai, em
todos os sentidos do termo, irradiar a Divindade, portar o peso da Divindade.
Não é uma leveza.
Paradoxalmente, o que se chama a Ascensão é um fenômeno de responsabilização.
É um fenômeno pesado, não de imposições, mas pesado da densidade da Luz, pesado da responsabilidade,
pesado das transformações que isso provoca em si, extremamente profundas, que vocês vivem, aqui
presentes, uns e outros.
É extremamente importante compreender que esse período de quarenta dias corresponde a uma vibração
extremamente precisa.

Quando o ser humano morre, ele passa, em geral, quarenta dias nas dimensões intermediárias, nas quais ele é
tratado, ele é transformado, a fim de ser ou reciclado nas vias da encarnação, novamente, ou aceder a outras
dimensões superiores.
Esses quarenta dias, que são vividos após a morte (que correspondem, aliás, na tradição católica, à missa de
quarenta dias), é, exatamente, a mesma coisa que vocês têm a viver agora, este ano mais que qualquer outro, a
fim de preparar os três anos que vêm, para o que vocês serão na saída dos quarenta dias: um ser liberado do
que não é ele mesmo, um ser liberado de suas angústias.

Vocês estarão limpos sobre vocês, corpo sem costura, corpo imortal, corpo de Luz?
Isso lhes pertence.
É essa a escolha que é preciso fazer e o trabalho que é preciso fazer.
Não há métodos.
É uma tomada de consciência, si mesmo em face de si mesmo, olhar de introspecção, de observar o que não
é vocês como sendo exterior a vocês.
Vocês não são seus medos.
Vocês não são sua culpa.
Vocês não são o que acreditam.
Mas vocês são bem mais do que isso.
É a ilusão dos 50.000 últimos anos que eram necessários para aperfeiçoar certa forma de transcendência.

Questão: como se identificar à Divindade que se é e não se identificar a outra coisa?

Não é, de modo algum, um problema de identificação.
É um problema de aceitação.
Há, através disso, uma identificação.

Enquanto vocês se identificam a um papel, enquanto se identificam a uma emoção, vocês saem do que são,
porque vocês vivem a emoção, porque vivem o passado, porque vivem isso ou aquilo.
Não há técnicas, propriamente ditas.
Apenas, quando do trabalho de introspecção que vai fazer-se, aí, nos vinte dias, a um dado momento, vocês
vão encontrar-se em face de si mesmos, em face da Luz que vocês são, após terem passado certo número de
etapas.
Para alguns, isso será compreender que seus medos não lhes pertencem.
Para outros, será compreender que a culpa não tem lugar de ser, e assim por diante, etc.
Para cada indivíduo é diferente.
Mas, nesse período, é preciso voltar-se ao interior.
Voltar-se ao interior é essa famosa introspecção, que corresponde aos quarenta dias no deserto, em todo
caso, para os primeiros vinte dias.

Isso pode fazer-se trabalhando.



Não é questão de parar de fazer tudo e esperar que isso venha.

As energias trabalham nesse sentido, as energias da primavera que chegam, as energias que estão aí por toda
a parte, ao redor de nós, estão na obra.
Basta ter consciência delas.
Não há técnica específica.
Não é um despertar disso ou daquilo.
É, simplesmente, uma consciência, um olhar levado ao que acontece, que vai determinar o que será ao final
desses vinte dias, e desses quarenta dias.

Questão: uma arte transcendental exclui a emoção?

Ela pode apoiar-se na emoção, mas a finalidade não é a emoção.
É toda a diferença.
Pode-se jogar com a emoção para provocar uma ausência de resistência, para fazer de modo a que o ser
humano que escuta um som, uma vibração, que olha algo, que ouve algo, que sente algo possa, a um dado
momento, não mais controlar o que acontece.
Mas isso é o que é vivido através da vivência emocional.
Mas a espiritualidade está além do emocional.
O que quer dizer que, a um dado momento, mesmo se se está consciente de que é um meio que vai permitir
abrir algumas portas, em momento algum isso deve ser a finalidade.

A emoção é uma chave que abre a porta.
Mas não é a porta e não é, sobretudo, o que há depois.
Portanto, pode-se jogar com a emoção, a um dado momento.
Mas a arte que teria por vocação apenas jogar com o registro emocional e nada aportar em seguida é uma arte
oca, que não tem qualquer sentido no plano espiritual.
Há um sentido no plano humano, unicamente.
Há um sentido no plano da personalidade.

A arte transcendental é algo que vai conduzir à tomada de consciência, num primeiro tempo, da Divindade, e,
acessoriamente, transformar, totalmente, o ser.
Basta dizer que, de momento, isso não existiu muito sobre a Terra.

A partir do momento em que se pronuncia a palavra arte, há a palavra emoção ligada, é claro.
A arte foi considerada na terceira dimensão como um meio de abrir portas.
Era uma chave.
Mas a chave não é a porta, eu repito.
Portanto, a arte transcendental, em si, necessita a emoção na partida.
Mas é necessário servir-se da emoção como algo que vai apenas ser uma emoção.
É preciso que a emoção permita aceder a algo que está acima da emoção, senão, permanecemos a um nível
horizontal.
Ainda uma vez, eu repito: essa noção de arte transcendental é algo que foi, talvez, aproximado em certa época
da humanidade, mas que jamais foi revelada, totalmente, caso contrário, a sorte da humanidade inteira teria sido
mudada, o que não foi o caso.

Certamente, houve o século de Luzes.
Certamente, houve autores, intérpretes, tipos musicais que favoreceram essa abertura à espiritualidade e à
autenticidade, entretanto, isso não foi até o final.
Houve, portanto, uma abertura de porta com a boa chave, mas ninguém cruzou a porta, porque o momento não
era chegado.
E, hoje, os apoios que foram levados a efeito nada têm a ver com essas artes musicais passadas, mas devem
recorrer à criatividade do artista, a fim de chegar não a transmitir a emoção, mas, em todo caso, permitir,
através da emoção vivida, transmiti-la em um modo vibratório muito mais alto do que a emoção.
Isso, eu repito, é bastante difícil a fazer, mas o período a isso se presta, totalmente.

Questão: poderia dar-nos uma definição da emoção?

A emoção é o que põe em movimento.
Ora, eu lhe assinalo que a Divindade não é um movimento, é um estado de alinhamento total ao instante, de
parada do tempo.

Quem diz movimento diz deslocamento no tempo e no espaço.
Ora, Deus não está no movimento, mesmo se ele é movimento.
Vocês, seres humanos, devem encontrar Deus parando o tempo, parando a emoção.
São as técnicas de meditações budistas, orientais também, se querem, nas quais se busca, nesse espaço
interior, parar o tempo.

Efetivamente, inúmeros místicos disseram que, se se parasse o tempo, encontrar-se-ia Deus,



instantaneamente, como quando da morte todo ser humano reencontra a Luz.

Agora, é questão de traduzir isso não em emoção, mas através de uma vibração que não é emoção.
A emoção faz crer que se está na vida.
Há seres e, em especial, os artistas, que creem que, quanto mais há emoções, mais eles estão na vida e que,
quanto mais essa emoção é boa, mais eles têm a impressão de abrir-se.
Efetivamente, mas, a um dado momento, quando há maturidade, convém compreender e aceitar que a
finalidade não é a emoção, mas que ela é apenas uma chave de acesso à Divindade do outro.
Uma vez que se colocou a chave, é preciso abrir a porta, mas é preciso, também, passar ao outro lado.

Então, efetivamente, houve artes transcendentais que permitem aceder a essa dimensão.
São, essencialmente, instrumentos de música sagrada que existiram e que existem, hoje, sobre o planeta.
Mas, hoje, essa música sagrada, feita com instrumentos primitivos, não tem mais tantos papéis.
Mas, efetivamente, era considerado que o ritmo preciso da Terra ia provocar uma abertura de chacras e,
portanto, permitir ao ser encontrar a dimensão transcendental.

Há, efetivamente, utilização de uma chave, abertura de uma porta e passagem ao outro lado.
A arte transcendental poderia ser, ao limite, uma arte primitiva no sentido o mais nobre e, certamente, não da
época do século de Luzes, e ainda menos o que se chama a arte moderna.
Mas a arte transcendental é algo que é desembaraçado da emoção, obviamente.

A maior parte dos seres que vocês conservaram – sejam os grandes compositores, os grandes pintores ou os
grandes escultores – fez apenas traduzir uma dimensão Divina, rebaixando-a a uma dimensão da estética e da
beleza, mas, também, uma dimensão da harmonia, através dos sons.
Mas, em caso algum, eles foram capazes de conduzir seu público a uma dimensão de arte transcendental.
Eles fizeram descer essa Divindade que haviam recebido em uma composição musical, visual ou outra em um
modo de terceira dimensão.
Eles não tinham os meios de arrastar os outros às dimensões nas quais eles extraíam sua inspiração.

Hoje, isso está se tornando possível.
Portanto, não posso dar exemplo.
Eu posso, simplesmente, dizer que grandes musicistas que vocês conheceram, obviamente, eram
extremamente inspirados.
Meu mestre Bença Deunov tocava violino.
O violino foi, certamente, o mais próximo, devido à sua sonoridade, da emoção Divina que conduzia à
Divindade.
A emoção do violino é, efetivamente, a mais próxima do que conduz à Divindade.

Efetivamente, quando o ser chega ao momento da morte e sobe, através das sete etapas, ao momento dos
quarenta dias, se ele se purificou, suficientemente, é capaz de subir a uma dimensão na qual ouve o coro dos
anjos, ou seja, de milhares de violinos que tocam juntos.
E é, verdadeiramente, a sonoridade de violinos.
É a última fase, que se chama a música das esferas, que é tocada pelos Hayoth Ha Kodesh.
Quando eu digo «tocada», não é tocada, é o que eles são.
Eles são essa vibração do violino.
É por isso que Bença Deunov tocava violino.
É extremamente importante.
O violino é, certamente, o instrumento o mais próximo, através do som que é emitido, do som espiritual.

Então, obviamente, há outros sons.
Eu falei de instrumentos primitivos que eram capazes de abrir as portas.
Poder-se-ia dizer, em resumo, que, hoje, a arte transcendental seria aquela que associaria o coro dos anjos, ou
seja, a música angélica (o coro o mais puro que correspondia ao que se chamava, à época, os «cantores de
ópera»), associada ao som do violino e associada ao ritmo binário.
Por exemplo, um instrumento de música no qual se sopra, como o didgeridoo [aborígene], no qual há,
efetivamente, algo que se aproxima do céu e da Terra.
Há o ritmo sustentado da vibração da Terra.
Há a aspiração da voz humana para a Divindade e há o som dos Hayoth Ha Kodesh.
Vocês estão, perfeitamente, realinhados nesse eixo.
Qualquer um que fosse capaz de associar esses três apoios vibratórios estaria na arte transcendental.
Isso jamais foi feito.

Questão: você nos ajuda muito, será que há algo que possamos fazer para agradá-lo?

Vocês querem que eu lhes faça uma lista?
Bem, continuem a viver, tentem estar o mais possível no instante.
Tentem ser o mais autêntico consigo mesmos e, também, com os outros.
Tentem ser humildes, na humildade, na simplicidade.
Isso é extremamente importante.



Vocês devem permanecer nessa fluidez.

Aí está o que se pode dizer, esquematizando, nada mais.

Agora, se efetivamente quiserem, vou aportar-lhes toda a minha bênção e, como se convencionou, todo o meu
amor.
E vamos subir aos nossos planos de evoluções respectivos.
Eu os saúdo e eu lhes transmito, também, toda essa Luz autêntica da ordem de Melquisedeque.
Sejam abençoados e até breve, caros amigos.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Caros amigos, boa noite.
Estou extremamente contente por reencontrá-los.
Esta noite vamos inaugurar um novo tipo de trabalho.

Obviamente, continuarei a responder às suas questões e às suas interrogações, em um primeiro tempo.
Isso é extremamente importante para ajudá-los a caminhar.
Em seguida, teremos, em um segundo tempo, uma cura um pouco específica, na qual intervirei em cada um de
vocês, pessoalmente, a fim de ajudá-los, sobretudo, em seu caminho espiritual e mostrar-lhes o que é a
interação da quinta dimensão na terceira dimensão, a partir do momento em que a energia da quinta entra em
perfeita coerência, em sintonia com a energia da terceira dimensão.
Isso lhes mostrará a eficácia dos processos que são levados a efeito nessa ocasião.

Mas, primeiramente, gostaria de dizer-lhes que estou extremamente contente, porque o planeta entrou, enfim,
em um processo, também, de sintonização com a quinta dimensão.
Os eventos que foram anunciados estão desenrolando-se, como previsto, certamente, com um pouco de
atraso.

Na Europa do Oeste vocês vão assistir ao que havíamos anunciado ao nível do bloqueio da circulação, de
energias, etc., etc.
Isso é extremamente importante.
Eu não sei, agora, se esse avanço preciso dos eventos sobrevirá até nosso nível aqui, porque houve um
adiamento extremamente importante entre o momento em que as energias que eu lhes descrevi do espancar
cósmico e o momento em que elas são desencadeadas, um adiamento extremamente longo, devido à força de
inércia do planeta.
É extremamente importante compreender isso.

Mas, agora, vamos poder, efetivamente, agir, totalmente em sincronia com a energia da quinta dimensão.
Isso é extremamente importante compreender porque, quanto mais vocês subirem nesse processo, mais
vocês serão capazes de estar na dimensão da alma, mas, também, na dimensão da energia autêntica e
trabalhar na energia, para além do aspecto etéreo e, verdadeiramente, entrar na totalidade da energia da quinta
dimensão, que tem uma particularidade, eu diria, extremamente diferente do que é possível na quinta
dimensão.
E isso, vocês conceberão, perceberão, assimilarão, a partir do momento em que eu fizer o trabalho em vocês.

Gostaria, primeiramente, que nós dialogássemos um pouquinho, como fazemos de hábito, antes de entrar no
trabalho pessoal.
Então, eu os escuto.

Questão: quando não se sente mais emoções, arrisca-se estar desconectado da realidade?

Caro amigo, não é porque não há mais emoção que há desconexão da realidade.
É um modo de funcionamento extremamente novo para você, mas que será extremamente novo para todos.

Progressivamente e à medida que vocês acedem a essa dimensão nova, as emoções que pertencem, eu o
lembro, à terceira dimensão não têm mais razão de ser.

Vocês não estão mais desprovidos de vida, mas acedem a um estado de vida no qual a emoção não tem mais
qualquer incidência e mais qualquer importância em seu desenvolvimento.

Assim, o prazer não é mais considerado como uma emoção, e a busca do prazer não é considerada como um
motor da vida.
Vocês são como «os espectadores de sua vida», sem emoção alguma, ou seja, vocês avançam em um estado
de serenidade no qual estão totalmente alinhados, sintonizados com a energia da quinta.
Isso foi algo buscado por todas as tradições, em especial orientais.

Lembrem-se de que havia seres que passavam anos e anos, ou mesmo vidas inteiras na meditação, a fim de
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Lembrem-se de que havia seres que passavam anos e anos, ou mesmo vidas inteiras na meditação, a fim de
encontrar a ausência de emoção.
Hoje, devido à evolução da sacralização do planeta e à chegada da quinta dimensão, é o que vocês
experimentam.
Cada um em seu ritmo, mas chegará um momento em que vocês não poderão mais falar de emoção, porque
ela não fará mais parte de modo de manifestações na vida quinta dimensão.
Isso não quer dizer que a vida torna-se triste.
Isso quer dizer que não há mais emoção como motor da vida.
A vida torna-se ela mesma, sem ter necessidade do que se chama a emoção.

Persistem, entretanto, a intuição e o instinto, que não pertencem ao mundo da emoção.
Assim, você pode começar a funcionar sem ser dependente, tributário de suas emoções e sem ser
dependente dessa lei de ação/reação que faz parte do mundo emocional.
A vida é, nisso, profundamente transformada.

De fato, naquele momento, torna-se possível viver, avançar, desenvolver certo número de potencialidades
espirituais, mas, também, na vida encarnada, que faz com que se encontre a sabedoria, a maturidade, a
serenidade.
São coisas extremamente importantes.

A partir do momento em que seu caminho espiritual conduz você ao acesso a essa abertura à quinta dimensão,
é evidente que vai haver momentos de exaltação, de plenitude e momentos de desencorajamentos.
Tanto um como o outro, tanto o movimento de plenitude como o movimento de depressão são ligados à
terceira dimensão, uma vez que há emoção.

Convém compreender que, a partir do momento em que se centra no coração – exceto o momento em que se
deve eliminar coisas pelo coração em relação ao perdão, em relação ao sofrimento, em relação aos erros, e
assim por diante – vem a paz do coração.
A paz do coração é um estado de estabilidade no qual não há mais nem excesso, nem vazio, nem exaltação,
nem sofrimento, mas como um lago morno, calmo, no qual a superfície está perfeitamente lisa.
Não há mais emoção possível, porque se está completamente alinhado com o próprio centro.

Não confundir o que era o caminho espiritual da terceira dimensão – que necessitava, através da emoção e da
exaltação da emoção, encontrar a Divindade, através da purificação do ego e, portanto, o trabalho no terceiro
chacra, que é ligado ao ego, que era um trabalho essencial de maturidade para subir ao coração – porque esse
era o antigo tempo, tal como era descrito na tradição Oriental, no sentido amplo (tanto búdica como ayurvédica).

Mas, hoje, o que lhes é pedido com a quinta dimensão é para centrarem-se no coração.
Em um primeiro tempo há, efetivamente, movimentos de energia, mas, no fim de um momento, que é diferente
de acordo com as almas, há uma paz, uma serenidade que se estabelece como um lago liso sem ondas.
E, naquele momento, encontra-se a Unidade da Divindade.

Essa Unidade da Divindade não é uma exaltação, como no antigo tempo.
Não são as lágrimas.
Não é a exuberância da energia.
É um estado de alinhamento total, no qual a personalidade é transcendida, no qual ela deixa lugar à totalidade
da energia da alma, que corresponde a esse aspecto de desapego emocional, que não é algo de artificial que
foi trabalhado, mas, simplesmente, que é a garantia da encarnação da quinta dimensão.
É profundamente diferente.

Questão: poderia falar-nos dos Hayoth Ha Kodesh?

São os tronos, que estão ao mais próximo de Deus.
A forma manifestada foi a dos Serafins.
Mas os Serafins são, efetivamente, uma imagem da realidade.
São Agni Deva, seres de fogo que são ligados à estruturação da quinta dimensão e não da terceira dimensão.

Agora, para nada serve referenciar-se aos arcanjos, tronos, virtudes, etc.etc.
Contentem-se, simplesmente, em reter o nome vibratório hebraico Hayoth Ha Kodesh, porque são as
partículas elementares as mais próximas do trono de Deus, elas são religadas, diretamente, à energia do
grande Mestre Orionis.
São elas que são encarregadas de estruturar o advento da quinta dimensão.
Elas participam nisso, em uma nova forma de Luz, em uma nova construção da Luz.

Vocês vão aprender, em um primeiro tempo, a vivê-las, a senti-las.
E, depois, quando vocês estiverem na aceitação total de sua Divindade (alguns começaram o caminho desde
muito tempo, mas, todos, agora, vocês devem concluir o caminho), ou seja, exprimir a grande frase «Pai, que
sua vontade faça-se, e não a minha», «eu entrego todo o meu espírito entre suas mãos, à Luz, aos Hayoth Ha
Kodesh, a Orionis, a Jesus, a Maria, a Miguel» (a fim de que eles possam tomar todo o espaço de sua
personalidade, a fim de que eles possam transmitir-lhes a totalidade da Luz que eles são supostos de



transmitir-lhes), vocês se tornarão os filhos da Lei de Um que sempre foram.
A fim de que as barragens, as barreiras, os obstáculos, os freios que foram colocados para seu
desenvolvimento espiritual não existam mais, a fim de que vocês se tornem, realmente, vocês mesmos, com
modos de funcionamento que nada mais têm a ver com a terceira dimensão.
Isso está sendo feito nesse momento.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem acolhido todas essas energias.
Eu lhes aporto todo o meu amor e toda a minha bênção.
E permaneçam centrados assim, mesmo após minha partida.
Deixem trabalhar em vocês a Luz autêntica.
Sejam abençoados.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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A passagem na 5ª Dimensão ou ainda a sacralização do planeta, ou a multidimensionalidade, não acontecerá
sem os seres humanos desde que os seres humanos aceitem algumas regras de funcionamento da

humanidade, da sociedade, mas também a título individual, que são extremamente importantes.
E primeiramente, como vocês sabem, vocês vivem desde uma série de vidas, de milhares de anos, em um
mundo de funcionamento que distancia, que separa, que lhes permitiu construir, que nos permitiu construir, a

individualidade, a personalidade, que considera que tudo o que não é o si é exterior ao si, onde há uma
distância colocada entre o si e o que não é o si.

Mas em outro nível de consciência, é preciso compreender que este distanciamento, esta separação arbitrária
desejada pelos planos dimensionais, absolutamente não reflete a realidade.

***

A realidade situa-se em outra Dimensão como disseram todas as arquibancadas, em todas as religiões, em
todas as tradições que se encarnaram sobre este planeta.

Há espaços dimensionais onde esta noção de separação não existe, onde a Luz se propaga de uma forma
diferente daquela que vocês conhecem.

O que chamamos de “além”, se vocês preferirem, os mundos onde a alma vai transitar depois da morte, onde a
alma vai evoluir sem o corpo.

A diferença essencial é que durante a sacralização, há um fenômeno essencial que foi chamado de Ascensão,
mas com o corpo, não sem o corpo.

***

O corpo deve viver uma transformação importante no nível celular, no nível do DNA, no nível da configuração
anatômica.

Entretanto, o fenômeno mais importante corresponde às modificações das regras de funcionamento.
Essas regras de funcionamento resultam, diretamente, do que eu disse no início, a saber, a passagem a um

estado de consciência onde o distanciamento, a separação não existe mais, onde tudo é um, onde tudo ocorre
fora do espaço-tempo que vocês conhecem.

***
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Nesses mundos, que são os mundos da Luz, não há mais lugar para o ego, não há mais lugar para a
separação.

Todo pensamento é emitido e compreendido ao mesmo tempo e recebido ao mesmo tempo por todos os
seres a quem ele se dirige.

Não há mais a barreira do distanciamento, da separação ligada à 3ª Dimensão.
Há uma série de regras de funcionamento que vão bem além, particularmente o funcionamento da Luz e o

funcionamento das entidades individuais, pessoais, como vocês conhecem hoje, absolutamente não está mais
em vigor nesses mundos multidimensionais.

***

O aspecto mais importante é que o espaço-tempo como vocês vivenciaram desde 50.000 anos não tem, de
qualquer maneira, o mesmo impacto.

Nisso, é preciso compreender que as coisas não evoluem do mesmo modo, especialmente o que vocês
denominam amor universal, amor cósmico.

Como dizia o meu Mestre Bença Deunov, isso corresponde a algo que deve acontecer e que deve refletir uma
mutação extremamente importante, a mutação dos corpos, como eu disse, mas, também, dos modos de

funcionamento da consciência.
Ora, acontece que não podemos funcionar nesses mundos multidimensionais se mantivermos em nós certos

modos de funcionamento que pertencem à 3ª Dimensão.

***

Então, eu sei que nas tradições falamos de Ascensão pessoal, de realização pessoal, de alguns processos
que chegavam a um dado momento frente a um certo limiar, aí onde se encontra o famoso Guardião do Limiar

que guarda o acesso a esses estados multidimensionais.
A coisa é profundamente diferente hoje porque o que era possível antes, para um indivíduo, para alguns

indivíduos, será vivido hoje em coletividade, e o papel social (no sentido de grupo) é extremamente importante
já que apenas é preciso, para aceder a este estado dimensional a título individual, desprender-se de tudo o que

fazia os modos de funcionamento na 3ª Dimensão.

***

Na 5ª Dimensão, o medo não existe, os apegos não existem.
O que significa que, desde agora, vocês devem trabalhar, essencialmente, nos apegos.

O que prende vocês?
Não à vida, não a este mundo, mas o que os freia na sua evolução?

Na sua Ascensão?
O que faz com que vocês permaneçam com certo peso?

Quais são os apegos que os fazem vibrar, que os retraem e que impedem a expansão da sua consciência?
Essas são as perguntas essenciais que devemos fazer hoje, nada mais do que isso.

As regras, agora, poderiam ser desenvolvidas ao infinito.
Eu não vou descrever, totalmente, a vida na 5ª Dimensão.

***

A grande diferença: é como se estivesse no além, mas com o corpo!
Começamos com o corpo, e não sem o corpo.

Isso é uma diferença essencial.
O corpo que será, nas próximas gerações, extremamente diferente do que ele é hoje.

Há transmutação em todos os níveis.
Mas o mais importante que vocês têm que fazer hoje, nos tempos atuais, é uma revolução da consciência.

É preciso a introjeção em si mesmo, compreender como funcionamos, compreender quais são as barreiras
que nós nos colocamos, nós mesmos, gradualmente e à medida da encarnação desta vida atual que nos

impede de ir para a leveza, de ir para a elevação, para esta Ascensão, para esta mudança dimensional à qual a
nossa alma aspira desde tanto tempo.

Eis o que eu queria dizer a vocês em relação a esta primeira questão.



***

Pergunta: no contexto da 5ª Dimensão, nós permanecemos na Terra?

A 5ª Dimensão é na Terra.
É a Terra que passa na 5ª Dimensão.

E vocês, vocês a acompanham ou vocês não a acompanham, mas não é questão de partir para outros lugares.
Vocês não têm que pegar uma caixa de sucata para ir a um outro planeta.

Que histórias são essas?
A sacralização do planeta e a elevação da Terra na 5ª Dimensão, é isso que vocês vão viver.

Vocês irão acompanhar a Terra.
Não é questão de tomar eu não sei o que para ir eu não sei onde.

É a Terra inteira que passa na 5ª Dimensão, e o conjunto do Sistema Solar.
Efetivamente, quando vocês acedem à 5ª Dimensão, isso é totalmente irreversível.

Não é possível voltar à 3ª Dimensão.
Os compromissos da alma, do Espírito que acede à 5ª Dimensão são incompatíveis com um retorno à 3ª

Dimensão.
Compreendam bem que não é possível partir assim.

Quando falamos de fenômenos de Ascensão, de elevação, não se eleva com o corpo para subir aos céus, nas
nuvens ou em uma caixa de ferro, ou em uma Embarcação de Luz.

Não!
É a Terra inteira que aumenta o seu nível vibratório.

E, por outro lado, aqueles que não podem seguir, irão decidir partir ou em massa, através dos fenômenos
coletivos, ou serão submetidos a fenômenos de reprocessamento.

Reprocessamento não é um termo muito agradável, mas que corresponde, no entanto, a uma realidade: um
reprocessamento, uma reciclagem das almas que irão partir, novamente, para um novo ciclo de 50.000 anos

em outros lugares, mas não aqui.
A Terra ascende à 5ª Dimensão.

A vibração terrestre aguarda esse momento desde muito tempo.
Há, em alguma parte do centro da Terra, um núcleo cristalino que é o reflexo total dos mundos dos quais é

oriunda a Terra, ou seja, da 18ª Dimensão, dos mundos de Órion.
O Sol também, que é de uma Dimensão bem superior, deve dar um salto quântico de nível vibratório.

Todo o Sistema Solar e o conjunto da Galáxia deve subir uma oitava.
Aqueles que não puderem subir uma oitava, digamos, serão reorientados para recomeçar um novo ciclo, muito

simplesmente.
Então, a subida na 5ª Dimensão não se faz deixando os outros e dizendo “Oi!”.

***

Pergunta: poderia nos falar sobre as Dimensões além da quinta e sobre o Sol central de Sírius?

Demos um grande salto quântico.
Passamos da 5ª para a 24ª Dimensão.

São mundos muito difíceis de descrever ou de apreender com palavras.
Saibam que, daqui a milhões de anos, cada centelha divina, cada Espírito tendo tomado corpo um dia, irá

reencontrar essas Dimensões amplamente mais etéreas do que a 5ª Dimensão. 
Mas o tempo que vocês devem passar na 5ª Dimensão é uma escala de tempo que nada mais tem a ver com

50.000 anos, porque o tempo transcorre de maneira diferente, como eu disse.
E assim que vocês chegarem além da 18ª Dimensão, não há mais, de qualquer maneira, a possibilidade de

corporeidade.
É a Luz pura.

Mas esta Luz apresenta determinada estrutura.
Esta estrutura é uma forma triangular.

Há seres vivos, no sentido em que nós entendemos, partilhando, comunicando-se, entrando em contato, que
são da 24ª Dimensão (ou mesmo de Dimensões mais elevadas), mas que estão em uma tríade total de Luz.

Eles se apresentam como triângulos luminosos.
Agora, quando essas formas Divinas descem nos planos vibratórios e chegam a se manifestar até a 11ª



Dimensão, eles assumem uma forma de aparência de Luz.
Por vezes, eles podem se apresentar como um Arcanjo tendo uma forma luminosa que vibra extremamente

rápido, com uma altura de dois metros e meio, ou até mesmo de três metros, extremamente finos, onde vemos
um contorno vagamente antropomorfizado, ou seja, vagamente de forma humana, mas nem sempre.

Há formas que não são especificamente humanas, humanoides.
Há raças que vivem, não entre vocês sobre a Terra, mas na Intraterra, que são delfinoides que têm formas de

golfinhos, que não estão no elemento água, mas no Elemento Ar.
Além do Elemento Ar, há o Éter.

E além do Éter, há ainda outros constituintes onde o Éter é a vibração mais baixa.
Vocês podem conceber, imaginar, que essas Dimensões representam, a cada vez, um entrelaçamento com a

Dimensão que lhe é imediatamente inferior, mas, a cada vez, com uma noção de 'reversão' onde as
configurações de Luz, os constituintes da Luz não são mais, de qualquer maneira, os mesmos.

Quando falamos de Luz na 3ª Dimensão, a Luz aqui presente, vocês falam de fótons.
Eventualmente, para um clarividente que veria o Éter, ele iria falar dos glóbulos de vitalidade, de prana.

Mas saibam que a organização da Luz na 5ª Dimensão nada mais tem a ver com uma organização redonda,
mas hexagonal, ou seja, de seis lados.

Ao passo que quando vocês chegam aos mundos da 11ª Dimensão, a organização da Luz faz-se sob forma
triangular.

A cada vez, há especificações, eu diria, da Luz e da consciência, mas também das formas que estão vivas, que
são agenciadas de maneira diferente e cujo funcionamento não é absolutamente mais individual, mas coletivo.

É um funcionamento de massa.
Mas é difícil explicar com palavras.

Agora, não esperem que eu lhes dê descrições poéticas do que acontece na 24ª Dimensão e além dela.
Isso é extremamente complexo.

Isso não pode ser explicado, traduzido por palavras.
Isso pode ser, eventualmente, percebido através das Luzes que são formas específicas.

Agora, há, efetivamente, o que chamamos de hierarquia descendente geradora das Dimensões inferiores.
O que vocês devem entender por isso é que a 3ª Dimensão na qual nós evoluímos, na qual eu evolui, durante a

minha vida, são Dimensões que foram produzidas.
Há “deuses genitores” que vêm de muito mais alto que enviaram “sementes”, vibrações sementes que

fecundaram os planos vibratórios e, em particular, a 3ª Dimensão que foi criada durante a criação da Atlântida.
Antes da Atlântida houve a Lemúria.

A Lemúria é uma consciência coletiva da 2ª Dimensão.
Não havia ainda individualidade.

Vejam, tudo isso é um movimento que se faz nos dois sentidos, descendo e subindo, que se instala em
milhões de anos.

A escala de tempo da 3ª Dimensão, mesmo se isso parecer para todo mundo, quando estamos vivo e
sofremos, por muito tempo, de forma muito dolorosa, nada representa realmente na escala da evolução.

É algo de extremamente breve em relação ao que vocês irão passar na 5ª Dimensão e, ainda menos, no que
vocês irão passar na 11ª Dimensão, durante alguns milhões de anos, na escala de tempo da 3ª Dimensão, é

claro.
A evolução da vida é sem fim.

Não é preciso acreditar que, quando morremos, nós repousamos em algum lugar, cercados seja no que for e
que permanecemos muito felizes.

Não, a vida é um trabalho permanente, mas que se acompanha de uma irradiação, de uma expansão
permanente da consciência que irá até englobar uma multidão de entidades individuais situadas nas Dimensões

inferiores, que irá até englobar Sistemas Solares, etc., etc., até se estender cada vez mais.
A vida é uma ampliação permanente na Vibração, essencialmente, na consciência também.

Outra pergunta?

***

Pergunta: como, enquanto ser humano, cooperar para o acesso a esta 5ª Dimensão?

Está aí uma bela pergunta.
Há uma série de preceitos e de preconizações e de conselhos que podemos dar, que já foram abordados por

vários canais.
Entretanto, o que podemos dizer de extremamente importante é que a primeira coisa que vocês devem admitir
é que todas as referências que vocês tiveram até agora (históricas, espirituais, sociais, culturais), tudo o que se

tratou do seu passado, da sua educação, deve ser hoje abandonado.
O que não quer dizer que é preciso ser “pio de passarinhos” [“cuicui les petits oiseaux”] para chegar até lá.



Não é nada disso.
Isso quer dizer que é preciso estar completamente lúcido do momento, de quem somos, abstraindo-se de

todos os pesos que pusemos desde que nascemos.
A passagem na 5ª Dimensão necessita de duas palavras-mestre.

Primeiramente, “render-se”.
Eu já disse em intervenções anteriores: “Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha”, principalmente a

minha.
Isso se chama o abandono ou a rendição.

Em segundo lugar, uma coisa extremamente importante (a grande revolução, ela é isso), é a “mestria”.
É preciso parar de considerar que haverá um ser exterior que virá tirá-los pela pele das nádegas e levá-los à 5ª

Dimensão.
Isso é uma decisão que se toma a título individual, pessoalmente.

Isso se chama a mestria.
Isso não é o guru.

Isso não quer dizer “eu quero, então isso deve ser”.
Isso quer dizer, simplesmente, “eu sei o que eu sou”, “eu sei o que eu sou”.

Eu sou um ser de Luz, eu sou um ser Divino, eu sou um ser não separado que viveu na separação, que viveu
no confinamento da 3ª Dimensão.

Portanto, isso representa uma mudança de paradigma extremamente importante.
Considerar que somos Mestre de Si, considerar que todas as provas, todos os pesos que assumimos, todas

as malas de boas ações, de más ações, da educação dos pais, não existirão mais na 5ª Dimensão.
Essas salvaguardas que vocês colocaram ao redor de vocês (a segurança social, a segurança do emprego, a

segurança dos pais, a segurança dos filhos, a segurança da casa, do abrigo no qual vivemos).
Isso significa que é preciso viver na rua?

Eu não quero dizer isso.
Eu quero dizer, simplesmente, que é preciso olhar tudo isso com um novo olhar novo.

São elementos que nós colocamos para nos proteger.
A era da proteção terminou em todos os sentidos do termo.

Cada ser humano estará frente ao que ele é, fundamentalmente, um ser de Luz.
É preciso aceitá-lo ou recusá-lo.

Mas não se deve permanecer com as nádegas em duas cadeiras.
Mais do que nunca, agora, será preciso afirmar as escolhas.

Será preciso decidir em sua alma e em consciência o que queremos.
O que nós queremos?

Queremos a Luz, mas a Luz sem a 3ª Dimensão.
Ou nós queremos ainda experimentar a 3ª Dimensão.

Nós queremos ainda experimentar o fato de ir pescar, o fato de fazer jardinagem, o fato de ter filhos, o fato de
fazer tudo o que vocês fazem desde 50.000 anos, ou então vocês decidem que isso acabou.

Isso acabou, eu vivo e acompanho a Terra em sua nova evolução de consciência.
Isso não significa que eu abandono o meu corpo.

De maneira alguma.
Isso não significa que eu me desinteresso pela vida.

Muito pelo contrário.
É uma nova forma de vida, uma vida ainda mais viva, ainda mais radiante porque é uma vida na Luz.

Para isso as palavras-chave não é buscar um ser no exterior.
Talvez um modelo em algum lugar, se vocês quiserem, se vocês tiverem necessidade de um modelo, mas eu

os lembro de que muitas pessoas disseram que era preciso matar os modelos, que é preciso ir além do
modelo.

É preciso ser si mesmo.
É preciso ousar ser si mesmo.

É preciso ousar dizer, ousar ser e não mais parecer.
É preciso estar no ser e não mais no ter.

É preciso parar de ser enganado pela sociedade tal como vocês a conhecem!
É preciso juntar-se à nova sociedade dos seres de Luz.

Ora, isso não ocorre escapando ao corpo.
Isso ocorre aqui, agora, estando perfeitamente centrado, perfeitamente lúcido.

Afirmem a sua Divindade.
Afirmem o ser de Luz que vocês são.



Isso é extremamente importante.
Todo o resto irá ao encalço disso.

Mas, isso, são as duas condições pré-requisitos: rendição e mestria.
Tenho dito.

***

Pergunta: que ensinamentos você dava durante a sua vida?

Cara amiga, o ensinamento que eu dei durante a minha vida, particularmente o ensinamento relacionado à
ciência sagrada, ou seja, a Cabala, será sempre verdadeiro por toda a Eternidade, em todas as Dimensões.

Isso que é preciso abandonar, mas, já na minha época eu não falava mais, isso são modelos religiosos,
quaisquer que sejam.

Agora, o ensinamento que eu dei?
A adoração do Sol?

Na minha época, levantávamos muito cedo ao nascer do Sol para irmos orar, para admirar o Sol.
Agora, eu posso dizer que com o que está chegando, vocês podem ficar bem aquecidos na sua cama, ou bem

refrescados se for verão, e pensar no Sol e adorar o Sol assim.
O seu pensamento tem acesso diretamente à 5ª Dimensão assim.
Em caso algum eu questiono o que foi dito durante a minha vida.

Entretanto, as condições não são, de qualquer maneira, as mesmas.
Já o meu mestre, Bença Deunov, sabia que no final do século XX viria esse fenômeno de Ascensão e de

elevação na 5ª Dimensão.
Isso não quer dizer que os ensinamentos que eu dei, ou que outros deram, sejam falsos.

Simplesmente, eles devem se adaptar totalmente ao que acontece nesse momento.
Os ensinamentos de CRISTO, o maior neófito, são sempre verdadeiros, não aqueles que foram dados pela

igreja, mas aqueles que Ele transmitiu, Ele e os seus Apóstolos, continuam e permanecem atuais.
Do mesmo modo, o que eu disse permanece atual, mas, simplesmente, vocês não devem se fechar em uma

redoma, em um ensinamento.
Vocês devem ir para vocês mesmos, para a sua própria mestria.

Agora, se vocês quiserem se servir do ensinamento de tal ou tal ser, vivo ou morto, porque não!
Na condição de permanecer lúcido sobre esta noção de mestria, sobre esta noção de rendição.

Aí está o essencial.
Todos os procedimentos técnicos que eu apliquei, seja com a dança, seja com os ensinamentos tais como eu

fazia a título de partilha, de comunicação, como aqueles, vão sempre ao mesmo sentido.
Tornem-se o que vocês são e não o que os outros querem que vocês sejam.

Isso é extremamente importante.
Tudo o que era da ciência sagrada, tudo o que procedeu da Cabala, isso jamais irá mudar, sejam quais forem

as Dimensões.
Agora, não é preciso se fechar em um ensinamento, seja ele qual for.

É preciso abrir-se, é preciso crescer.
Se o ensinamento limitar vocês, abandonem-no.

O mundo da 5ª Dimensão é um mundo de liberdade total, mas, também, de justeza total.
Não há lugar, lembrem-se, para o medo.

Não há lugar para os apegos, não há lugar para o ego.
Isso significa que não é preciso agir para matar o ego.

Não, é preciso transcendê-lo.
É preciso que o ego seja o receptáculo da alma.

É preciso que a alma invada, completamente, a personalidade a fim de que ela seja iluminada e de que vocês
realizem o “eu sou”.

Está aí, no que diz respeito aos ensinamentos.
Todo ensinamento tem uma parcela de verdade.

Há ensinamentos que são eternos em todas as Dimensões.
O ensinamento cabalístico da ciência sagrada está além da 3ª Dimensão porque o encontramos até na 18ª

Dimensão, na arquitetura dos planetas, dos sistemas solares, se vocês preferirem.
A cada vez há uma imagem espelhada até no plano mais densos.

Agora, quiseram estabelecer regras na Fraternidade (Fraternidade Branca Universal) que eu continuei
conduzindo depois do meu mestre Bença Deunov?

Há certo rigor que apareceu depois.



Evidentemente, como sempre.
Vejam o que fizeram da mensagem de CRISTO, o que fez a igreja católica.

Lembrem-se de que o ser humano, em todo caso da 3ª Dimensão, sempre tende a querer colocar as pessoas
em contextos, em limites, a confiná-las, a querer assumir a ascendência, a assumir o poder sobre o outro.

É o próprio princípio de grupo social na 3ª Dimensão.
Tudo é apenas um jogo de poder.

Na 5ª Dimensão, isso é impossível.
Aí está.

Tenho dito.

***

Pergunta: qual é o melhor caminho para atingir a rendição e a mestria?

Cara amiga, quando você fala de caminho você imagina uma rota, algo a cumprir que leva tempo para
atravessar, para empreender, para ir de um ponto ao outro.

 Ora, a rendição e a mestria não necessitam de uma técnica.
São coisas que ocorrem no instante presente, instantaneamente.
É isso que vocês têm dificuldade de entender na 3ª Dimensão.

Vocês foram tão inculcados com regras, com modelos (sejam eles quais forem, tanto no plano da vida diária
como nos planos espirituais), que é difícil para vocês de conceber que o ceder e a mestria sejam coisas que

ocorrem no instante e não através de rituais, de preces.
Mas é uma decisão que tomamos.

Evidentemente, não é porque vocês irão dizer “eu sou Mestre, eu me rendo”, que isso vai acontecer assim de
um dia para o outro.

Não há caminho.
Não é algo que vai empregar uma técnica mais do que outra.

Não é questão de acender uma vela todas as noites, às sete horas, ou de se ajoelhar sobre um tapete cinco
vezes ao dia, ou de se voltar para a cruz e de se flagelar.

Isso aí não é a mestria.
Isso não é, aí, o caminho.

Vocês são o caminho.
Mas esse caminho é um caminho que é instantâneo.

Este não é um caminho que leva tempo, principalmente hoje.
Este é um caminho que consiste em compreender isso, de uma vez por todas decidir (no seu mental, no

intelecto e, depois, em Espírito e em Verdade) que vocês são Mestres de vocês mesmos, que vocês são
seres Divinos.

Para a mestria é extremamente simples.
Para a rendição, talvez, seja um pouco mais complicado porque desde que estamos sobre a Terra, nós

aprendemos, nesta vida, a sempre depender disso ou daquilo, da educação, das convenções, e no espiritual,
também, de certos modelos que adotamos ou que não adotamos.

Tentamos seguir os ensinamentos.
Tentamos nos conformar a algo que existe.

A partir do momento, e isso compreendam bem, a partir do momento em que permanecemos apegados a algo
(que isso seja um modelo espiritual), não podemos aceder à transformação total.

Isso é extremamente importante para colocar na cabeça, ou seja, que não podemos imaginar chegar à
iluminação por uma via, por um caminho que seria uma ascese, que seria algo longo, que seria algo levando

vidas e vidas.
Não, hoje, a energia do Espírito Santo, a Luz da 5ª Dimensão, já está prestes a infiltrar a Luz da 3ª Dimensão,

mas, também, os corpos.
Eu já disse na última vez: “Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha”.

A melhor rendição está aí.
A mestria é um abandono.

Compreendam bem que é um abandono que confere a mestria e que a mestria confere o abandono.
Há, aqui, uma dinâmica extremamente sutil entre abandonar e exercer a mestria.

Ora, o problema da 3ª Dimensão é que vocês não querem abandonar o que vocês ministram.
E vocês não querem ministrar o que vocês abandonam. 

O problema está aí.
Isso ocorre quando estamos na encarnação (pelos próprios medos inerentes à constituição do que chamamos



de linhagem, à constituição das nossas próprias células), o medo está inscrito no ser humano: o medo de faltar,
o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo.

E o medo implica nesta noção essencial de tudo controlar para, sobretudo, não ter medo.
Ora, é preciso abandonar os medos.

Isso não acontece, efetivamente, de um dia para o outro.
Mas não há caminho melhor que outro.

Entretanto, é algo que deve se apresentar na consciência.
No momento em que eu sinto medo, é o medo de quê?

O medo não está no presente.
É uma projeção do meu mental no futuro.

Eu vou sentir falta disso.
Vai me acontecer isso, vai me acontecer aquilo.

Eu não vou repetir porque vocês já sabem, mas chega a nós o que projetamos, é claro!
É preciso projetar a mestria e a rendição, o abandono dos esquemas antigos.

O que deve morrer deve morrer e o que deve viver deve viver.
A vida é eterna transformação.

A partir do momento em que uma coisa cessa de se expressar, ela não vive mais.
É preciso compreender isso.

Vocês são o Caminho.
Vocês são a Via.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Vida.

Vocês apenas têm que requerer isso.
Depois, vocês poderão tomar todos os caminhos que vocês desejarem.

Vocês poderão ir a uma igreja.
Vocês poderão acender velas.

Vocês poderão utilizar cristais, sei lá o que mais, o que vocês quiserem.
Mas o importante é que alguma coisa decidiu, aí, na consciência, agora: “eu sou um ser Divino”, “Pai, que a tua

vontade seja feita e não a minha”, “eu sou o meu próprio Mestre”.
Tenho dito.

***

Pergunta: poderia nos falar sobre os três corações no trabalho de Maria?

Deixaremos a Mamãe expressar-se sobre isso, se vocês quiserem.
Mas o que denominamos os três corações são o coração físico, o coração energético e o coração espiritual.

Há, efetivamente, no nível de estruturas importantes, uma constituição trinária.
Por exemplo, quando nós falamos de cérebros, na 3ª Dimensão, vocês têm três cérebros.

Vocês têm o cérebro mais antigo que chamamos de paleocórtex, aquele que está associado, na história da
descida na encarnação, ao medo.

Vocês têm, em seguida, um segundo cérebro, aquele que vocês experimentam desde 50.000 anos, o “eu”,
o mesocórtex que está associado, de algum modo, à emoção, no sentido amplo.

A emoção é o que põe em movimento.
É a sede do ego.

E, depois, vocês têm o que chamamos de neocórtex, o novo córtex.
Ele não está em relação com o mental, contrariamente ao que alguns disseram, ele está relacionado à projeção

no futuro.
Ele está associado à Divindade.

O medo é uma projeção que vem do seu cérebro mais antigo sobre o seu cérebro mais recente.
No nível do coração, há exatamente a mesma estrutura.

Vocês têm um coração físico, que é o mais antigo, que os mantém vivos, que bate em ritmo binário, que na
medicina vocês chamam, eu creio, de sístole/diástole, ou seja, contração, ou o inverso, não importa,

contração/dilatação.
Em seguida vocês têm um coração, o segundo coração que, ele, corresponde ao que chamamos de Joia, a

irradiação da Luz, que está em ritmo de expansão permanente e que está associado às forças etéreas.
Ele está em relação direta com a 5ª Dimensão.

Depois, vocês têm o coração espiritual propriamente dito, que corresponde à Centelha Divina, ao que os



tibetanos denominaram a gota vermelha, a gota branca, ou seja, a partícula fonte, a partícula espiritual.
A fusão dos três corações corresponde à junção e à unificação antes da passagem na 5ª Dimensão.

Agora, eu lhes diria que a estrutura física que vocês conhecem hoje, quando acedemos à 5ª Dimensão, passa
de um referencial três para um referencial quatro, ou seja, vocês terão quatro cérebros e quatro corações.

Se tomarmos o exemplo do coração espiritual: o coração espiritual permanece o coração irradiante,
chamejante.

Por outro lado, o coração físico se desdobra para ter um funcionamento unitário.
No nível do cérebro aparece uma outra estrutura, além do neocórtex, entre o neocórtex e o mesocórtex, que

chamamos de lobo paralímbico, existente nos mamíferos superiores (baleias, golfinhos).
Eles têm um lobo desenvolvido que está em ligação direta com o medo inscrito no cérebro reptiliano ou

paleocórtex, o cérebro mais antigo, mas que está ligado à alegria.
É por isso que esses mamíferos estão sempre alegres.  

E como vocês dizem vulgarmente, “eles transam o tempo todo!”.
Está aí o que podemos chamar de fusão dos três corações tal como a Mamãe irá fazer agora.

É um trabalho de junção da sua dimensão Divina com a dimensão física, passando pela dimensão da alma.
É um trabalho que, efetivamente, irá conferir a vocês certa forma de mestria, e de alegria, também, porque a

alegria também é importante.
Tenho dito.

***

Pergunta: e a alimentação nesse contexto de evolução?

Vamos distinguir três níveis, se vocês quiserem, cara amiga: o nível da 3ª Dimensão, a partir do momento em
que vocês fazem o esforço da mestria e da rendição.

Em seguida, a transição.
E, depois, há um terceiro nível que acontece quando tivermos, realmente, chegado à 5ª Dimensão.

Na 5ª Dimensão, a partir do momento em que a vida estiver estabilizada na 5ª Dimensão, não há mais, de
qualquer maneira, alimentação, o que explica que a maior parte das raças, não delfinoides, mas humanoides,

que chegam à 5ª Dimensão, não possuem mais, de qualquer maneira, orifício bucal, nem dentes.
Não há mais necessidade de alimentação no sentido em que vocês concebem, há, então, atrofia do tubo

digestivo que não tem mais qualquer interesse.
Entretanto, algumas raças que vivem na 5ª Dimensão (não humanoides, mas delfinoides, desta vez) continuam
a manter uma forma de alimentação que não é, absolutamente, mais vital, mas que possibilita conservar alguma

densidade, permitindo a sua ação na 3ª Dimensão.
Agora, o período de transição é um período extremamente breve onde a passagem da 3ª para a 5ª Dimensão,
no momento do fenômeno ascensional, acompanha-se de um fenômeno de “catharcisme”, ou seja, onde o ser

aparece com rigidez, onde há, efetivamente, um período (que foi denominado pela Mamãe os três dias e as
três noites), onde alguns seres humanos estarão na luz e outros na sombra.

Não são a sombra e a Luz espiritual.
São a sombra e luz associadas à localização da Terra na qual vocês se encontram.

Durante esses três dias nenhuma alimentação é possível.
E, depois, há agora, hoje, a evolução presente para aqueles que se empenham nesse caminho de elevação.

Evidentemente, algumas coisas devem ser evitadas.
Mas eu prefiro falar-lhes sobre o que deve ser privilegiado.

Cada um fará em função, não de maneira intelectual, mas do que ele sente no seu aparelho digestivo.
É essencial privilegiar todos os legumes, todas as frutas, acessoriamente os cereais, mas apenas

acessoriamente e não todos.
Mas a alimentação irá se tornar essencialmente vegetariana.

O que não quer dizer que não se tem o direito de fazer, de vez em quando, uma costeleta!
Eu disse, simplesmente, que devemos privilegiar esse modo de alimentação.

Como vocês notam, querendo ou não, os seres humanos levam cada vez menos tempo para comer, comendo
cada vez menos.

Durante a minha vida, uma refeição era constituída de uma série de coisas.
Havia uma entrada, um prato, um queijo, uma sobremesa.

Hoje, a maior parte das pessoas (seja em casa ou em outro local), come apenas um prato.
Ou, então, são refeições extremamente leves.

Ou se come várias vezes ao dia, mas não refeições de fato.
Isso é, também, uma mutação que está em andamento, mesmo para aqueles que nem suspeitam disso.

Aqueles que nem imaginam, eles vão a restaurantes que são redes que vocês chamam de McDonald, vão



comer carne.
Mas, no entanto, o melhor suporte vibratório, de elevação dos corpos, também, consiste em desintoxicar-se.

Para isso, é preciso limitar a ingestão de produtos que sofreram, como os animais.
É uma regra lógica.

A ascensão vibratória apenas ocorre através da passagem das cadeias de carbono para cadeias de cristal de
silício, ou seja, de quartzo.

E isso corresponde a uma diminuição da alimentação de carne animal que contém muito carbono e proteínas,
para passar a algo muito mais sutil em alimentação.

Mas, agora, não é preciso privar-se, se vocês tiverem vontade e sentirem a necessidade de comer carne.
Mas, contudo, se vocês quiserem elevar as suas vibrações, é preciso adotar um regime de natureza

vegetariana, ou até mesmo de vegetais [“végétalienne”].
Portanto, há uma série de alimentos que são apresentados como biológicos (orgânicos) como a soja, que é a

planta mais antiespiritual que existe porque ela não conduz para a Luz, mas para a Terra.
Há alguns cereais que foram contaminados, particularmente o trigo, que é o cereal mais nocivo que existe

porque enriquecido em pesticidas e nitratos.
E há o leite.

O ser humano não foi feito para tomar leite de vaca.
Entretanto, é preciso encontrar, como vocês dizem, fontes de cálcio, mas vocês têm em outros alimentos.

Eis as regras alimentares.
Durante a minha vida, eu dizia que era preciso comer muitas frutas, muitos legumes.

Mas se vocês comerem legumes ricos em pesticidas, é como comer carne!
Infelizmente, sobre este planeta, vocês chegam, hoje, em um nível onde podemos dizer, realmente, que tudo

está corrompido, que tudo está poluído.
Mas não se pode comer uma hóstia por semana, ainda não.

***

Pergunta: com a evolução da alimentação, podemos perder os dentes?

Eu não acredito.
Se se perder os dentes, há um grande problema!

Em momento algum eu disse que a transformação iria tão depressa.
A passagem na 5ª Dimensão é feita com o corpo, e os dentes ainda estão aí.

Ainda por milhares de anos.
O estado realizado na 5ª Dimensão é algo que vai acontecer em milhares de anos.

Podemos falar, também, sobre a evolução dos dedos.
É como se eu lhes dissesse que na 5ª Dimensão há apenas quatro dedos.

E você me dissesse naquele momento: “eu, eu tenho apenas quatro dedos, isso é normal?”.
Não, absolutamente não.

Isso nada tem a ver.

***

Pergunta: podemos chamar a Luz na água?

A água é, certamente, o suporte vibratório da vida mais importante.
Se há um alimento (se pudermos chamar de alimento a água) que pode ser elevado vibratoriamente, é, sim, a

água.
Vocês têm uma série de pesquisadores que trabalharam com a água já desde muito tempo.

Há seres que dinamizaram a água de um modo ou de outro.
Efetivamente, a água é um suporte de elevação de consciência extremamente importante, na condição de que

a água seja, em parte, limpa dos seus poluentes naturais, particularmente do que chamamos de metais
pesados.

Mas qualquer água pode ser magnetizada pelo magnetismo, pela Luz, pelo Sol.
É um suporte vibratório de vida.

Nós somos constituídos de água.
Nós vivemos no ar, mas nós somos constituídos de água.

Então, a água é um excelente suporte de elevação da vibração corporal, mas, também, de abertura da



consciência.
Tenho dito.

***

Pergunta: qual foi o povo que ergueu os megalitos na Europa?

Os povos que ergueram esses megalitos não são povos, digamos que são os habitantes do local, na época,
que receberam informações de seres vindos de diferentes setores da Atlântida no momento da sua destruição

e que receberam como missão, por esses seres específicos, construir, na Europa, megalitos sobre lugares
telúricos, em alguns casos, mas também segundo combinações bastante precisas (como vocês têm na

Inglaterra, assim como vocês têm do outro lado, no Egito).
Todas essas construções, todas essas marcas de civilizações que foram construídas por povos autóctones

que viviam naquele momento, foram erguidas sob a influência de Mestres de sabedoria que fugiram da
Atlântida antes do grande cataclisma.
Não há nada que remonte à Lemúria.

Todas essas grandes construções datam de cerca de 12.000 anos antes de Jesus Cristo e de 2.000 anos
antes de Jesus Cristo. 

Elas foram construídas por povos humanos que se encontram sobre a Terra, mas sob a influência dos Mestres
Atlantes.

Eu respondi, eu creio.

***

Pergunta: seria bom, hoje, continuar a geobiologia sagrada?

Caro amigo, os megalitos, os circuitos que você chama de “sagrados” são uma realidade.
Entretanto, os níveis vibratórios que foram aplicados pelos povos da Intraterra e que comandam as grades

magnéticas terrestres, abriram o que chamamos de vórtices de energia.
Esses vórtices se apoiam em alguma estrutura existente.
Eles participam, também, da elevação na 5ª Dimensão.

Há o que é o passado, há o que é o novo e há o que chega.
O que chega não está mais ligado às estruturas megalíticas europeias ou às pirâmides, ou em outros lugares.

Mas há a ativação desses novos vórtices.
Às vezes, esses novos vórtices correspondem a estruturas existentes, mas há vórtices que são criados em

lugares que não têm qualquer relação com o passado.
Há uma série deles por toda a parte do mundo.

Esses vórtices que se abrem, são, de alguma forma, novos chakras que, eles, estão diretamente conectados
com a 5ª Dimensão.

Eles são, de algum modo, portas dimensionais que não estão ainda totalmente construídas porque o período
da transformação ainda não terminou.

Mas, no entanto, essas portas estão prestes a serem ativadas.
E os níveis vibratórios que você vai encontrar nesses locais (os vórtices) são, de qualquer forma, mais

consideráveis do que as redes sagradas existentes em outros lugares.
Entretanto, eu repito, alguns desses vórtices podem se apoiar em estruturas existentes, mas, muitas vezes,

não!
Eles estão situados em outros lugares.

As portas dimensionais são criadas por povos da Intraterra para permitir moldar a malha da Terra e a Ascensão
à 5ª Dimensão.

Não se constrói a 5ª Dimensão sobre o velho.
É o mesmo para as redes sagradas.

É o mesmo para a geobiologia, o que é antigo é antigo e o que é novo é novo.
Então, é bom manter essas redes sagradas?

Sim, a título histórico, a título de sensibilização que vai permitir a ativação e a compreensão de novos vórtices
que vibram muito além do que você pode imaginar, ou mesmo já ter avaliado.

Eu penso ter respondido, com os meus conhecimentos.

***



Pergunta: poderia nos dar informações sobre a data de 2012?

A data de 2012 não é a data de passagem na 5ª Dimensão, mas a data limite.
Se a Terra não tiver passado na 5ª Dimensão antes de 2012, isso é o fim da Terra.

Eu não acredito.
2012 é a conclusão total do que deve ser atingido, então, a passagem na 5ª Dimensão é antes de 2012.

***

Pergunta: qual é o papel da França nos próximos anos?

O Pai sabe que durante a minha vida houve várias profecias da nossa Mamãe lá em cima que dizia, eu creio,
que a França era a filha mais velha da igreja que desempenhava um papel extremamente importante.

Quando se vê o que acontece na França, estamos longe de imaginar!
Aí, deve ter ocorrido um erro no elenco!

Falando sério, além da França, há uma vibração específica para cada país e há uma vibração específica para
cada povo.

Mas esses são dados da 3ª Dimensão.
Então, efetivamente, há eixos importantes na França, mas há, também, na América Latina.

Portanto, saibam que na América Central e na América Latina os vórtices são, de qualquer forma, mais
importantes do que aqueles existentes na França.

Muito além.
As portas da Intraterra não estão situadas no Ocidente.

Elas estão localizadas do outro lado.
E essas portas têm um papel importante para atuar na passagem na 5ª Dimensão.

Mas eu não creio que a França deva desempenhar esse papel redentor que vai salvar as nações!
Ela não chega a salvar a si mesma, a França.

Não devemos nos iludir.
É preciso ver em que estado vocês estão na França.

Daqui de cima, não é uma bela visão.
Vocês são (eu não era francês, então eu posso dizer-lhes), tipicamente, um povo marcado totalmente pelo

medo.
Quando dizemos que é a filha mais velha da igreja, sim!

Porque a igreja se exibe pelo medo.
Aí se está de acordo.

Aí, eu compreendo melhor.

***

Pergunta: qual é a relação entre o Melquizedeque e a cordilheira dos Andes?

O Grande Orionis (que vocês chamam de Melquizedeque, o Ancião dos Dias) teve uma série de processos,
não de encarnação, mas de walk-in, neste planeta.

Ele marcou com o seu selo vibratório alguns lugares.
A cordilheira dos Andes, desde muito tempo, durante a primeira Atlântida, é um lugar que foi visitado pelo

processo de walk-in de Melquizedeque.
O último walk-in que apresentou a totalidade da energia de Melquizedeque foi o meu Mestre Bença Deunov
que criou a Fraternidade Branca (a Fraternidade Branca Universal, não confundir com a Grande Fraternidade

Branca).
Era quase a totalidade da energia de Melquizedeque que estava nele.

Então, todos os lugares onde o Melquizedeque deixou a sua impressão de walk-in são lugares extremamente
carregados de energias da 11ª Dimensão.

O papel atual da cordilheira dos Andes estaria situado, eu diria, centrado entre o que acontece nas montanhas,
em todas as montanhas sagradas do planeta, tanto na China (que são muito pouco conhecidas no Ocidente)

como do lado da América Latina.
Há, também, nessas passagens das montanhas da cordilheira dos Andes, e também nas cadeias montanhosas

situadas na América do Sul (desta vez no Brasil), importantes portas dimensionais por onde emergem (da
Intraterra, e não do céu) as embarcações (naves) que são vistas nesses países.



***

Pergunta: as evoluções físicas associadas à 5ª Dimensão estão em curso?

As transformações físicas já começaram há muito tempo, cara amiga.
A partir do momento em que a nossa Galáxia passou sob a influência do Sol central que vem de Sírius, em

agosto de 1987.
Desde esta época, e particularmente desde o período entre agosto de 1987 e agosto de 1999, um período de

doze anos que representou os doze trabalhos de Hércules, a ativação das doze portas ligadas à influência
dessa irradiação específica preparatória para a 5ª Dimensão.

E, sim, os corpos se transformam para aqueles que aceitam esta nova Dimensão, especialmente no nível de
vascularização, no nível do cérebro, no nível da consciência, mas, também, no nível dos corpos, há

modificações que ocorrem.
Não perdemos os dentes ainda.

Mas, no entanto, há modificações extremamente importantes que acontecem no cérebro, mas também no
coração, no timo, no nível do pâncreas.

Essas zonas são submetidas a irradiações eletromagnéticas muitíssimo mais importantes do que foi o caso
nos últimos 50.000 anos.

Tudo isso está, então, prestes a mudar desde quase vinte anos.
As modificações encontram-se, também, no nível biológico, no nível sanguíneo, podendo ser notadas, e elas

foram notadas em outros lugares por alguns cientistas da Rússia e do Canadá.
Não acreditem que os seres que estão nos comandos no planeta não sabem o que está prestes a acontecer.

Eles estão bem conscientes.
É aí que reside o problema.

Então, esta mutação está em andamento no nível celular, não ainda no nível do DNA.
Vocês ainda não recuperaram o DNA da 5ª Dimensão.

Mas, no entanto, as modificações no nível do pâncreas e no nível do coração são extremamente importantes.
O pâncreas é um órgão bastante importante.

É ele que distribui a energia no corpo, a energia eletromagnética, não a cósmica, não a magnética, mas a
eletromagnética que penetra pelo pâncreas, pelo chakra do pâncreas.

O pâncreas é um órgão místico, do mesmo modo que o coração, que o cérebro.
O pâncreas está ligado a mudanças dimensionais.

Guardem bem isso.
A mudança dimensional refere-se, em primeiro lugar, ao pâncreas porque é ele que está encarregado de

metabolizar a energia do Espírito Santo que chegou de Sírius.
Ela penetra pela cabeça e, se ela não for metabolizada pelo pâncreas, naquele momento, não pode ali haver

transmutação da energia e, portanto, em níveis celulares.
O pâncreas é um órgão que está associado à noção de centro.

Vocês têm um centro na cabeça.
Vocês têm um centro no peito.

Vocês têm um centro no pâncreas.
Isso é extremamente importante.

O pâncreas sempre desempenhou um papel muitíssimo importante na passagem dimensional.
O que denominamos baço é, também, baço/pâncreas ou pâncreas/baço, como dizem os chineses, eu creio.

É exatamente o mesmo órgão em nível simbólico.
O baço é quem filtra o sangue.
O sangue é o símbolo da vida.
O coração bomba o sangue.

O cérebro toma o sangue e o transforma em outra coisa e pega o oxigênio do sangue, o açúcar do sangue.
O pâncreas, ele, regula o açúcar.

O baço/pâncreas é exatamente a mesma região, é o que denominamos a região do chakra do baço, ou do
chakra do pâncreas.
É a mesma coisa.

Tenho dito.

***

Pergunta: e sobre o fígado?



O fígado, cara amiga, é a sede da alma, não aquela que está no coração, mas aquela que os chineses
denominam, o que nós denominamos, também, na mística cristã, a alma vegetativa, ou seja, aquela que está

ligada ao renascimento, às emoções.
O fígado é o órgão que corresponde à previsão, à antecipação, mas, também, às emoções.

Ele não tem um papel no sentido espiritual como os três órgãos que nós falamos (coração, pâncreas, cérebro).
O fígado é um regulador, mas é o símbolo da alma vegetativa.

Vamos parar com os órgãos, talvez!

***

Pergunta: o dodecaedro está associado à 5ª Dimensão?

Perfeitamente, caro amigo, também com o isododecaedro.
Nós temos uma série de formas.

Como eu dizia, a Luz é hexagonal na 5ª Dimensão.
Não são mais glóbulos de prana.

Na 5ª Dimensão, a Luz agencia-se de maneira perfeita, coesa, sem interstício de sombra entre duas partículas
que se juntam ou entre várias partículas de Luz que se aglomeram.

A Luz é uma forma hexagonal.
Com os hexágonos nós constituímos uma entidade total de Luz.

A partir do momento em que nós temos doze hexágonos.
É perfeitamente possível, com as formas geométricas perfeitas, de que faz parte o dodecaedro, aproximarmo-

nos deste estado multidimensional que é a 5ª Dimensão.
É um mundo de perfeição.

Entretanto, retenham sempre que o mais importante está no Interior.
Não está no exterior, nas ferramentas.

O mais importante é o abandono.
É a rendição, a mestria.

Depois, vocês fazem o que vocês quiserem.
Mas não contem com uma ferramenta (seja física, alimentar, onda de forma, etc.) para fazê-los aceder à 5ª

Dimensão.
Para aproximar-se, sim.

***

Pergunta: nesta dimensão aí, será que o simples fato de pensar em uma música faz com que ela
exista ou é preciso ainda se servir de instrumentos intermediários?

Quando nós chegamos na 5ª Dimensão, tudo se torna música.
O agenciamento da Luz é uma música.

Os pensamentos são uma música.
As vibrações que são emitidas pelos movimentos da Luz são notas de música.

Lembrem-se, estamos falando da “música das esferas”.
O melhor exemplo que podemos dar sobre a 5ª Dimensão são as músicas emitidas pelos aglomerados da Luz.

Mas, também, quando as entidades individuais se juntam em doze ou em vinte quatro.
Naquele momento, elas criam o que vocês chamam de “música das esferas” na 3ª Dimensão, que algumas

pessoas que fizeram experiências místicas descreveram.
É como se houvesse violinos que tocassem aos milhares, ao mesmo tempo, como coros de crianças.

São músicas criadas pela Luz.
A música cria-se e se gera espontaneamente.

Não há esforço a fazer para criar como vocês têm na 3ª Dimensão.
A música é algo que é autoproduzido a partir do momento em que vocês pensam.

Assim que há agenciamento da Luz hexagonal em algumas formas, há emissão de música.
Hoje vocês sabem que, quando há mudança no nível de certas formas, há emissão de energia no nível celular.

A mudança de forma acompanha-se de uma emissão de Luz, de fótons.
E quando vocês são a Luz, o que vocês emitem é uma vibração sonora.

Há uma espécie de inversão nesse nível.



Mas não há instrumentos de música no sentido em que vocês, vocês entendem isso.
Mas há, no entanto, a música.

***

Pergunta: foi anunciado para o próximo mês de abril uma efusão de energia Crística?

A energia Crística está aí, a cada minuto.
O Espírito Santo está aí, a cada minuto.

A lua cheia de Touro, no mês de abril, corresponde, efetivamente, a uma descida de energia Crística.
É o período da Páscoa como em todos os anos.

A energia Crística está bastante presente, a energia de Buda também, a energia dos Mestres, a energia da
Intraterra.

Se vocês soubessem a quantidade de seres de Luz que estão aí para acompanhar a Terra, para preparar o
nascimento da Terra, e para preparar o seu nascimento, também, de vocês.

Eles são muito mais numerosos do que vocês que estão encarnados sobre a Terra, agora.
Vocês são, talvez, seis bilhões, sete bilhões.

Eles são vinte, trinta, quarenta bilhões de seres de Luz estando aí.
Portanto, dizer que no próximo mês, a uma determinada data, haverá uma descida de energia Crística...

Compreendam bem que vocês entraram em um processo de ativação e de elevação da consciência, mas,
também, de ativação e de elevação da vibração.

Tudo vai muito rápido.
Tudo irá cada vez mais rápido.

Tanto para a sombra, como para as manifestações que estão ligadas à ação de rendição dos seres humanos,
mas, também, para as sociedades, ou até mesmo para os países que não vão aceitar a morte do antigo, que

não vão aceitar a eclosão da Luz.
Mas isso faz parte do jogo.

Então, efetivamente, desde já, vocês têm diante de vocês, em pleno país, o que vocês veem.
Lembrem-se do que eu lhes disse durante a minha primeira intervenção aqui, entre vocês: tudo o que acontece

no exterior, é o que acontece no Interior (as revoltas, os sismos, os maremotos, as violências, os vírus).
Tudo isso são as resistências ao aparecimento da 5ª Dimensão.

Alguns irão dizer, também, que isso é uma limpeza.
Limpeza indispensável para a elevação do planeta.

Efetivamente, o mês de abril é um mês extremamente importante, mas cada minuto é extremamente
importante.

Os acontecimentos que vocês vivem são únicos.
Eles ocorrem apenas a cada 50.000 anos.

É um acontecimento aguardado desde muito tempo, esperado, mas temido também.
É por isso que convém encontrar a sua serenidade, o abandono, a rendição, a mestria.

“Que a vontade do Pai seja feita.”
Aí está, realmente, o ensinamento, a via, o caminho como vocês dizem.

É o único caminho.
Esse caminho não se impede por modelos antigos, obsoletos, ou ainda por atuais.

É preciso ir ao essencial, ao coração das coisas.
O coração das coisas tem, por essência, a palavra ‘simplicidade’.

Não compliquem o que é simples.
Não construam quimeras.

Basta, simplesmente, se abrir.
A energia Crística, ela está aí.

O Espírito Santo está aí, há quase vinte anos, para todo mundo.
Não há karma a levar.
Não há família a levar.

Não há sociedade a levar.
É preciso ousar ser si mesmo.
E ser si mesmo é ser a Fonte.
Eu repito isso uma vez mais.

E eu terminarei em relação a isso.



***

Caros amigos, eu lhes agradeço pela sua atenção.
E eu espero revê-los em breve para comunicarmo-nos.

Eu gosto muito de partilhar com vocês.
Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos e todo o meu Amor.

Trabalhem para a emergência da Luz em vocês e sobre este planeta.
Sejam abençoados e até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article8539.html

23 de março de 2006

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article8539.html


DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Estamos, hoje, em um dia extremamente importante, um dia que prepara, se querem, o período pascal, entre a
anunciação e o período que corresponde à energia Crística e, além disso, à lua cheia da energia Crística, ou
seja, o domingo de Páscoa.

Esse período é extremamente importante no plano espiritual, no plano da transformação que deve ser vivida
pelas pessoas que estão engajadas no caminho desse acesso à dimensão nova, da qual nós falamos sem
parar.
Então, se querem, vamos começar esse período juntos.
Primeiramente, se quiserem, vamos ver as questões que os preocupam.
Então, eu os escuto.

Questão: por que se tem a impressão, nesse momento, de que muitas coisas escapam-nos?

Isso é devido, simplesmente, ao que se chama a falta de vigilância interior.
Nesse momento, há coisas que fazem com que a vida quotidiana esteja perdendo a dianteira na vida espiritual.
Isso é normal.
Há, sempre, períodos assim.
Não há que culpar em relação a isso.
Simplesmente, é preciso cultivar a vigilância consciente, ou seja, a capacidade para ser, quaisquer que sejam
as circunstâncias da vida comum, religado ao próprio centro, alinhado ao próprio coração, para poder continuar
nessa dimensão espiritual, mesmo se as coisas que são feitas nada tenham a ver com o espiritual.

Convém recentrar-se e manter a lucidez a cada minuto, centrando-se no coração, como eu já disse.
As perdas de memória são, também, ligadas ao processo ligado ao pâncreas, ou seja, à primavera.
Mas, também, a essa falta, se prefere, caro amigo, de alinhamento, de centramento em seu coração.

A memória, naquele momento, tem a impressão de estar um pouco desestabilizada, porque há, sempre, a
impressão de que se está procurando algo que escapou.
E, efetivamente, o fio da concentração, da memorização imediata escapa.
Coloca-se algo em um lugar, não se lembra mais onde se colocou dez segundos após.
Isso faz parte, se quer, de preocupações espirituais, enquanto o espiritual não deve ser uma preocupação.
Isso deve ser um estado permanente de centramento no coração.
Aí está a espiritualidade.

É por isso que numerosos ensinamentos ao nível do Oriente insistem no fato de fazer tarefas quotidianas, ao
mesmo tempo estando religado ao si superior, ao mesmo tempo estando religado à própria mestria.
Isso é importante.
É o aprendizado o mais importante, porque é muito fácil estar no espiritual quando se dorme.
É muito fácil estar no espiritual quando se está em oração.
Mas é mais difícil estar nele a cada minuto da vida comum.

Ora, a espiritualidade deve penetrar a vida comum.
O estado de consciência expandida deve penetrar a vida comum para iluminá-la de uma nova Luz.

Questão: você poderia falar-nos da relação entre espiritualidade e sexualidade?

Não há, necessariamente, uma relação.
Tudo o que faz parte da vida é espiritual.
A sexualidade é um elemento natural da vida.
Há seres espirituais que têm necessidade de fazer o amor muito frequentemente.
Há seres que não fazem o amor, porque eles não têm necessidade disso.
Há, também, seres não espirituais que em nada creem, que não fazem o amor.
Há seres não espirituais que fazem o amor o tempo todo.
Tudo é possível nesse nível.

O.M. AÏVANHOV – 25 de março de 2006

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


Entretanto, é evidente que, quando se pensa em fazer amor, pensa-se menos em Deus, mesmo se a
sexualidade possa ser um meio de reencontrar o Divino.
Isso é evidente.
Existem técnicas orientais que permitem isso.

Entretanto, não há equivalência entre a progressão espiritual e a ausência de desejo sexual.
O desejo sexual pode ser extremamente forte, em função de circunstâncias da vida, mas, também, em função
de circunstâncias espirituais.
Do mesmo modo, esse desejo sexual pode modificar-se, de modo extremamente importante, em função de
circunstâncias espirituais.

Então, efetivamente, quando o acesso à quinta faz-se cada vez mais presente nesse fim de ciclo, é evidente
que a sexualidade tem uma importância muito relativa.
Porque, onde começa a sexualidade?
Onde ela termina?
Ela começa em um olhar, ela começa em uma atração.
Ela pode, também, manifestar-se através de uma forma de ternura, sem, contudo, ser um ato sexual.

O ato sexual que pode ser tanto um ato infame como o ato o mais Divino e o mais sagrado possível.
Mas a espiritualidade em relação a isso é totalmente livre.
Não há nem obrigação, nem conformação de uma elevação ou evolução espiritual que se acompanharia de um
desaparecimento ou de uma amplificação da esfera sexual.
Isso depende de cada indivíduo.

Agora, efetivamente, o acesso à quinta dimensão prefigura um desaparecimento total das funções sexuais, no
sentido em que vocês as entendem, as aproximações de alma a alma (o que a sexualidade supõe propiciar,
não o prazer efêmero, mas, sobretudo, a capacidade para fusionar ao outro, fusionar ao seu si, um meio de
reencontrar a Unidade, o espaço de um instante).
Mas, na quinta dimensão, outros canais são abertos, que passam pelo coração, que passam pela cabeça, que
passam pelas ondas, pelas vibrações, sem passar pelo órgão sexual.
É perfeitamente possível sentir o ato sexual sem fazer o ato sexual, ter o que vocês chamam «orgasmo»
extremamente potente, sem passar pela esfera sexual.

Compreendam, efetivamente, que não há obrigações em um sentido ou no outro, e que ninguém julgará o
abuso ou a ausência de sexualidade.
É preciso, para isso, estar em acordo.
Agora, a sexualidade na terceira dimensão, alguns Mestres no Oriente – e no Ocidente, com algumas religiões
– disseram que era um obstáculo para a espiritualidade.
Bem ao contrário, o ato sexual bem conduzido – que não está na necessidade de apropriar-se do outro, mas,
mais, de dar-lhe algo – é uma possibilidade de evoluir para a espiritualidade, também.

Não há regras em relação a isso.
As regras foram editadas pela moral.
As regras foram editadas pelas religiões porque, a partir do momento em que se controla a sexualidade dos
seres, controla-se, também, sua espiritualidade.
Isso é importante a compreender, mesmo se a espiritualidade possa ser vivida independentemente da relação
sexual, presente ou ausente.

Mas um grupo exterior que fizesse pressão sobre os seres, que quisesse um grupo de casta de padres (o que
foi feito com a igreja católica), naquele momento, obviamente, há a possibilidade de amordaçar, de impedir a
expressão espiritual através do bloqueio da sexualidade.
A sexualidade torna-se um problema quando há uma contradição, eu diria, uma oposição, entre o que dita a
moralidade religiosa e social e o que vocês têm vontade, vocês, de fazer com seu corpo.

E o problema da sexualidade é que há uma relação (a dois ou em vários, pouco importa), mas há uma relação
ao outro, aos outros, que implica o engajamento de outra pessoa.
Então, obviamente, as regras morais, as regras sociais vêm, por vezes – e frequentemente – contradizer isso.
Isso é importante a compreender.

Mas, agora, se vocês não têm o desejo de sexualidade, isso quer dizer, talvez, que, ou vocês estão doentes,
ou que acedem, também, à quinta dimensão, caso em que o ato sexual, em si, não se reveste mais de
importância alguma.
Não há necessidade de encontrar um prazer através desse ato específico.
Ele é substituído por um olhar, por uma meditação, pelo fato de estarem juntos, simplesmente.

A sexualidade de terceira dimensão está em vias de conclusão.
Há coisas que não querem morrer.
E há os que vão fazer o amor sem parar, para tentar compreender porque eles não têm mais vontade, para
tentar motivar-se e dar-se vontade.



E, depois, outros que vão escapar, completamente, da influência da quinta dimensão e que vão fazer
sexualidades, eu diria, equivocadas, contra a natureza, completamente descontroladas, com todas as doenças
que elas provocam, e tudo e tudo.
E isso, se querem, é ligado à oposição, à resistência ou, ao contrário, à aceitação da energia da quinta
dimensão que está em manifestação de encarnação há já vários anos.

Aí está, algumas grandes generalidades que eu poderia dizer sobre a sexualidade.

Questão: continua necessário encontrar um Mestre espiritual?

Ninguém jamais disse que era necessário ou indispensável ter um Mestre.
Em certa época era importante ter um guia, um modelo sobre o qual conformar-se, alguém que podia ser como
nas profissões, quando havia os aprendizes, os companheiros, quando havia um mestre acima para guiar, para
iluminar, levar os seres para mais liberdade, mais autonomia.
O problema é que a maior parte dos seres e, isso, em todos os tempos, que se intitularam Mestres, que se
intitularam padres, diretores de consciência eram seres de poderes que não estavam, absolutamente, nessa
relação de ajuda ao outro.

A primeira coisa que caracteriza a ajuda ao outro é, obviamente, a gratuidade, a noção de doação.
Para nada serve encher a mala de igrejas.
Em contrapartida, o verdadeiro mestre espiritual é aquele que trabalha na noção de doação através do
ensinamento e a faculdade para ajudar o outro em seu desenvolvimento espiritual, o que não impede de fazer-
se pagar por tarefas habituais, mas absolutamente não no conselho espiritual.
Aí se situa o verdadeiro Mestre, na noção de doação de si, de gratuidade do ensinamento.

A partir do momento em que é preciso pagar para despertar isso ou aquilo, a partir do momento em que é
preciso pagar para ter um conselho, não é mais um Mestre que fala, é um trapaceiro.
Se o aluno tem necessidade de um mestre, o mestre apresentar-se-á.
Se o aluno está em uma falsa espiritualidade, apresentar-se-á um trapaceiro.
É uma lei de ressonância que não sofre qualquer exceção.

Mas as circunstâncias de minha vida não são, absolutamente, as mesmas que aquelas que existem depois de
minha morte.
Vocês estão sob a influência de uma energia espiritual extremamente forte, que não existia em minha vida.
É por isso que, em minha época, havia aspirantes que queriam fazer um trabalho de elevação da consciência,
de elevação da vibração, como sempre foi o caso desde séculos e séculos.

Mas, doravante, vocês têm o Espírito Santo que está aí.
E o Espírito Santo é o grande Mestre, o Mestre absoluto, porque não há ego no Espírito Santo.
Não há personificação, através de um ser.
Hoje, aquele que recebe o Espírito Santo torna-se um mestre, a partir do momento em que ele irradia essa
qualidade de ser, a partir do momento em que, sem tocar os seres, sem falar, ele consegue fazer de forma a
que estes se transformem, qualquer que seja a técnica «utilizada», uma vez que ele nada faz.
Ele poderia utilizar açúcar de cevada ou pirulitos para evoluir, fazer evoluir os seres.
É o que se chama a «presença».

E, em meu tempo, eu dizia que o Mestre era importante, não através do ensinamento que ele podia dar, mas
através da irradiação de sua presença.
Mas, hoje, a irradiação está presente fora dos seres.
É o Espírito Santo.
Não se esqueçam, também, de que os trapaceiros podem aproveitar-se disso.
Eles podem induzi-los a erro em relação à espiritualidade.
É por isso que é importante encontrar, si mesmo, sua própria via com a ajuda do Espírito Santo, da energia que
está aí, da vibração que está aí.

Portanto, pode-se dizer que, se vocês experimentam a necessidade de um Mestre, é que, de algum modo,
vocês têm necessidade de um guard-rail.
Mas se, tendo vivido algumas aberturas, vocês procuram um Mestre, mas, em vocês, não há uma qualidade
específica, vocês arriscam atrair, muito fortemente, falsos profetas.
Haverá muitos deles no final dos tempos.
Haverá muitos seres que virão para enganá-los, para levá-los a caminhos de ilusões, a caminhos de perdições,
a caminhos que não vão ao sentido da Luz.
É preciso ser extremamente prudente, porque todos os seres são banhados nessa energia.
Essa energia, pode-se fazer dela o que se quiser.

Questão: como desenvolver a humildade autêntica?

O que é que se chama uma humildade que não é autêntica, então?
Para a Luz, eu sei o que sabe, mas para a humildade, eu não sei.



A humildade, o que isso quer dizer?
Há seres que preconizam, que pregam a humildade, mas que não são humildes, absolutamente.
Aqueles que dizem, permanentemente, «você está no ego», «você está nisso».
E eles?
Eles são puros? Eles não estão no ego?
Os pobres!

Agora, é preciso compreender que a humildade é algo que se desenvolve a partir do momento em que vocês
não procuram desenvolvê-la.
É uma virtude que se torna natural.
Não há uma técnica a aprender para estar na humildade.
É algo que se desenvolve, progressivamente e à medida em que o Espírito Santo penetra-os,
progressivamente e à medida que vocês cultivam sua Luz interior pela meditação, pela concentração, pela
lucidez também, pela consciência portada ao coração.

Progressivamente e à medida que essa consciência desenvolve-se, a humildade surge, a confiança surge.
Ela cresce, progressivamente e à medida da experiência, mas não há técnica para desenvolver a humildade.
Não há técnicas para abandonar o medo.
É sempre a mesma coisa.
Vem-se desenvolver, unicamente, a Divindade, unicamente isso, e nutrir-se de Luz, de Amor.

Questão: por que a Terra, nesse momento, é nutrida, mais do que nunca, de Espírito Santo e, ao
mesmo tempo, jamais se viu tantas desordens, crises?
 
Perfeitamente.
A explicação disso é muito simples.
É que a maior parte dos seres humanos recusa essa energia, porque eles estão apegados, a maior parte por
medo, alguns por vontade (estes fazem parte das forças escuras), aos esquemas de funcionamento antigos.
E, progressivamente e à medida que a energia desse Espírito Santo que chega desce, ela não consegue
penetrar pelo centro espiritual.
Entretanto, essa vibração deve, efetivamente, penetrar o corpo e vem, nesse caso, chocar as forças de divisão.

O Espírito Santo, em si mesmo, é uma energia transformadora de Luz, na condição de que o ser aceite abrir-se
a essa energia.
Senão, se o ser prefere permanecer na divisão, na separação, isso vai amplificar os conflitos, e isso dá tudo o
que vocês veem – a violência, a poluição, os assassinatos, a avidez material, espiritual, os desvios de todo
gênero – porque os seres não foram capazes de abrir os canais superiores dessa energia do Espírito Santo.
A energia do Espírito Santo é uma energia de Amor.
Mas, se vocês recusam o Amor, o que acontece?
Vocês entram no oposto do Amor.
Vocês não estão mais na vida, estão na morte.

É o que acontece para 90% da humanidade.
E isso vai crescendo.
E é por isso que eu falei de espancar cósmico, de surra cósmica.
É por isso que as doenças explodem.
É por isso que os vulcões acordam.
É por isso que os elementos são desencadeados, cada vez mais.
Isso não terminou, isso começa.

É por isso que é preciso adquirir cada vez mais lucidez, estar centrado cada vez mais, porque as condições de
vida serão cada vez mais terríveis entre, de um lado, o que vocês vivem na consciência (para aqueles que
estão abertos à quinta dimensão) e as forças de resistências que vão procurar, a todo custo, manter um status
quo de terceira dimensão.
Isso provoca sofrimentos terríveis, por vezes, medos.
O único modo de vencer esse sofrimento é permanecer centrado em si, encontrar pessoas que funcionam
exatamente como você.

A um dado momento, é por isso que falamos de reagrupamentos e que haverá ilhas de sobrevivência que
serão criadas, em especial no México.
Haverá cidades inteiras de seres que pensam, que vivem como você, nessa aspiração à quinta dimensão,
porque você não poderá mais continuar no mundo tal como ele é.
Não há mais possibilidades.
Há incompatibilidade total entre as forças de atração da terceira dimensão e os esquemas estabelecidos de
funcionamento e as novidades que se inscrevem em suas células, em sua consciência, em relação à vida na
quinta dimensão.
Isso cria uma distância, eu diria, intransponível, enorme.

Questão: nos ensinamentos de Ma Ananda Moyi, o Si está presente como a possibilidade de ter



acesso à Divindade interior?

Isso é possível, mas o momento não é oportuno.
É preciso, efetivamente, compreender que se se entra nesse estado de reconexão total à Divindade, vocês
entram no que Ma Ananda Moyi chamava o Samadhi, o êxtase e, quando se está em êxtase, não se pode fazer
grande coisa.

Se você, efetivamente, leu a vida dessa mística, era preciso alimentá-la com pequena colher, era preciso lavá-
la.
Explique-me como você irá trabalhar nesse estado.
É muito importante continuar a estar presente na vida corrente, de momento.
O Si está aí, ele está pronto para manifestar-se.
Mas a manifestação total sobrevirá apenas no advento da quinta dimensão.
Mesmo se, de momento, seja um estado de graça que você pode viver, é preciso conceber que é como um
estado de graça.
Não há possibilidade de estabelecimento estável, total, definitivo, através da terceira dimensão, desse estado
de Divindade, como era possível para alguns místicos porque, naquele momento, não há mais ação no real.
Há uma ação impalpável, certamente, através da radiação, da vibração.

Mas é solicitado, hoje, agir, também, concreta e materialmente, com o corpo, com o estado de consciência da
terceira, ao mesmo tempo estando consciente da quinta.
Seria uma fuga querer refugiar-se, totalmente, no Samadhi, hoje.
Pode-se viver a experiência que vai reforçar a fé, é evidente.
Agora, quanto a estabilizara-se nessa dimensão do Si realizado, isso é algo que se produzirá após a grande
transformação, mas não antes.

Portanto, efetivamente, é preciso ter a fé, eu diria, do carvoeiro, ou seja, daquele que crê sem ver.
Entretanto, vocês todos, aqui presentes, tocaram esses estados por momentos, alguns de maneira
extremamente fugitiva, outros, de maneira um pouco mais longa, porque não é uma experiência, é um estado
que é suposto tornar-se, um dia, permanente, mas na quinta dimensão, não antes, caso contrário, vocês
arriscariam comprazer-se nesse estado de nada mais fazer em sua vida.
E vocês estariam perdidos sobre o que haveria a fazer em seguida.

Questão: a que corresponde um duplo arco-íris completo? 

O desdobramento dos arco-íris corresponde, efetivamente, a uma manifestação de quinta dimensão.
É, também, uma dupla polarização da Luz, que ilustra a passagem da terceira à quinta dimensão.

Vocês estão, nesse momento, como que diriam, em duas dimensões ao mesmo tempo, e esses fenômenos
de duplo arco-íris correspondem, realmente, a isso.
Portanto, uma intricação potente com a quinta dimensão.
O duplo arco-íris é a prova tangível de que a quinta dimensão interage, permanentemente, com a terceira
dimensão.
Vocês verão isso cada vez mais.

Bem, caros amigos, estive muito contente de trocar com vocês.
Eu lhes aporto todo o meu amor e toda a minha bênção.
Eu lhes digo até muito em breve.
Boa mutação, boa transformação.
Obrigado a vocês.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou contente por reencontrá-los e encontrar, igualmente, novas pessoas conosco esta
noite.

Então, vamos, primeiramente, escutar quais são suas questões e o que temos a trocar juntos.

Se quiserem, vamos começar com suas questões.

Questão: qual é a relação entre Vega, Órion e as Plêiades?

Caro amigo, você evoca Órion.
Como você já sabe, tivemos a oportunidade de falar disso, Órion é o lugar de origem de nosso Mestre, de
todos os Melquisedeques, diferentemente chamado Orionis, meu Mestre, também, bem venerado.

Agora, qual é a relação existente entre Órion – que tem por encargo a evolução deste planeta, desde bem
antes da criação de Atlântida, mas, também, para a próxima encarnação – e os seres de Vega da Lyra e as
Plêiades, que desempenharão um papel extremamente importante, quando da passagem à quinta dimensão?
Os seres de Vega da Lyra são seres humanoides, os Pleiadianos são, também, humanoides, e não
delfinoides.
Esses humanoides têm por encargo monitorar, no momento da ascensão, da transição da terceira à quinta
dimensão, para que ela aconteça de maneira extremamente conforme.

A diferença entre os Vegalianos e os Pleiadianos é que os Vegalianos conservaram um corpo de terceira
dimensão, e eles são, portanto, capazes, sendo desprovidos de emoções, de intervir, diretamente, na terceira
dimensão, enquanto os Pleiadianos deixaram certo número de marcadores evolutivos ao nível do DNA
humano, há extremamente muito tempo, no tempo da Lemúria.

Agora, a partir do momento em que há a aplicação de uma irradiação muito precisa – Oriônica, portanto,
Vegaliana, Pleiadiana – sobre o conjunto desse Sistema Solar, é evidente que há relações existentes, através
de um futuro comum da raça humana encarnada sobre este planeta.
Mas há, também, enormes diferenças entre Orionis e os Oriônidas e os seres de Órion, como há diferenças,
também, entre os Vegalianos e os Pleiadianos.
Os mundos dimensionais não são os mesmos.

Eu diria, simplesmente, que houve concordância de objetivos, concordância de influências ao nível desse
Sistema Solar e deste planeta e, também, de papéis importantes quando de fenômenos, como eu o repito, de
transição ou de ascensão à quinta dimensão.

Aí está porque, hoje, inúmeros seres são atraídos por algumas constelações ou alguns mitos ligados a
algumas constelações.
A relação que existe, portanto, entre os três é, unicamente, ligada a um projeto comum, em relação a esse
Sistema Solar e a este planeta.

Questão: a que corresponde o fato de ter medo da noite que cai?
 
O medo da noite que cai corresponde, efetivamente, à noite que chega, à noite que cai.
O processo de descida na não visão, acompanhado da visão da manhã do dia seguinte.
O dia que declina corresponde, efetivamente, a uma Luz que diminui.
Há, em você, um medo que é inscrito por algumas de suas vidas passadas, é um medo da sombra, essa
nostalgia da Luz, da qual já falamos há muito tempo, que corresponde, se quer, a essa grande sede – no
verdadeiro sentido do termo – da Luz.
E tudo o que não é luminoso é considerado como perigoso, para você.

Há, aí, a não compreensão de que a sombra é, também, necessária à Luz, que a Luz apenas pode eclodir
através de um processo de maturação da sombra.
E isso, unicamente, na terceira dimensão, não nos planos de Luz, não nos planos da alma, obviamente, mas no
processo de descida na encarnação na qual você está desde tanto e tanto tempo.
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processo de descida na encarnação na qual você está desde tanto e tanto tempo.

Há essa aceitação da sombra, não da sombra em si, necessariamente, mas, também, ao redor de si, que é
indispensável ao processo da vida, de maturação dessa vida.

Mas, a partir do momento em que você tiver perdoado em relação a si, a partir do momento em que tiver
aceitado, totalmente, o porque você está aí, naquele momento, você se aperceberá de que isso se tornará
mais leve e será vivido como um ciclo normal, sombra/Luz, Luz/sombra, na terceira dimensão.

Caros amigos, eu lhes aporto todo o meu amor e, sobretudo, toda a minha bênção.
E eu lhes digo, eu creio, até não muito tempo, em alguns dias, com muito mais gente.
E teremos o prazer de trocar e de deixar vir a Mamãe Celeste, para fazer o trabalho nos corações.
________________________________________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por encontrá-los aqui e espero encontrar novos amigos que
quererão, efetivamente, interagir, para ajudá-los a atravessar este período extremamente importante na história
da humanidade.
Um período que deve permitir-lhes, enfim, aceder ao seu Si Divino, à sua Divindade interior, e isso não a título
individual, mas a título coletivo, ao mesmo tempo que a Terra, a fim de que o máximo de entidades encarnadas
presentes sobre a Terra sejam capazes de aceder a essas dimensões diferentes daquela que vocês
conhecem há 50.000 anos, que é marcada de transformações extremamente importantes.
Basta olhar ao redor de si o que acontece, mas, também, em vocês.

Tudo o que vocês veem no exterior, e eu já disse isso, está acontecendo no Interior de vocês.
Todas essas mudanças, todas essas lutas entre o antigo e o novo que quer vir, que nem sempre chega a vir,
em função de apegos, em função de circunstâncias de suas vidas pessoais é, entretanto, extremamente
importante compreender hoje.
Há um mecanismo extremamente potente que está colocando-se no caminho que vocês vivem, cada um, em
diferentes níveis.
Mas, se vocês estão aqui presentes, e se permitem que eu os chame de «caros amigos», é que, entretanto,
vocês estão engajados nesse caminho, engajados nessa transformação.

O mais importante é convencer sua cabeça.
Em um segundo tempo, vocês verão, também, com a Mamãe celeste, que é importante convencer o coração,
e abrir o coração para essa nova dimensão.
Mas, aí, através das coisas que eu quero instituir com vocês, é fazê-los compreender e aceitar certo número
que são, para nós, em nossas dimensões superiores, extremamente evidentes e, para vocês que se põem
como presas de interrogações em relação a sofrimentos, por vezes, resistências, que vão chocar sua
sensibilidade de alma no desenvolvimento dessa nova vibração, no desenvolvimento dessa nova consciência
que está chegando sobre a Terra.

Assim, vou, agora e já, deixar-lhes a palavra, a fim de que possamos trocar, o mais possível, sobre esses
eventos e sobre o que acontece em vocês, nesse momento.

Está com vocês, caros amigos.

Questão: poderia dar-nos informações sobre o período dito pascal e a importância que ele reveste
em relação às nossas vibrações atuais?

Cara amiga, em minha vida, sempre falei do grande neófito que se encarnou sobre este planeta, que vocês
chamaram Jesus Cristo.
Efetivamente, o período pascal é, certamente, o período de ressurreição, o período o mais místico, bem além
do mistério da encarnação que é festejado no período do Natal.

O período de Páscoa corresponde a um período de interiorização extremamente importante, de renascimento
da natureza, obviamente, mas, também, um período que vai permitir-lhes reencontrar-se, recarregar-se, alinhar-
se com as novas energias da recriação da Terra.
A Terra, que vive um período de transformação extremamente importante, é evidente que cada período pascal
é, em resumo, o que deve acontecer a um nível muito mais importante e muito mais geral.
E, cada ano que avança para essa transformação, é um período extremamente abençoado, no qual vocês
devem encontrar sua Divindade interior muito mais facilmente do que em outros períodos do ano, quaisquer
que sejam as circunstâncias exteriores e quaisquer que sejam as resistências ligadas à encarnação na terceira
dimensão.

Questão: pessoas reagrupam-se em torno de projetos coletivos, como eco-cidades ou projetos de
ordem social, política, para mudar as coisas.
O que você pensa dessas novas formas de reagrupamento e de maneira de encarar a sociedade?

Obviamente, caro amigo, a cada período de transformações vibratórias (e não, unicamente, sobre este planeta,
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mas a cada vez que há fenômeno de basculamento, de transformação de um nível de consciência a outro nível
de consciência, o que está se preparando sobre a Terra), naquele momento, as almas estão muito mais
abertas e têm tendência a tentar reagrupar-se para elaborar novos modos de vida.

Efetivamente, há afinidades vibratórias que se criam.
É extremamente importante colocar, eu diria, as bases de um novo modo de funcionamento da civilização, da
sociedade.
As regras sociais devem ser mudadas.

Os mecanismos de transformações espirituais que eram descritos, igualmente, em minha vida e durante os
séculos passados, agraves de diferentes modelos (tanto os modelos orientais como os modelos ocidentais)
sempre fizeram referência a um caminho espiritual, de um acesso individual e pessoal à dimensão divina do ser
humano.
Mas as coisas estão mudando.

Inúmeras almas abrem-se a esse novo espaço de vibração: há uma necessidade de reagrupamento.
Essa necessidade de reagrupamento, de associar vontades, de almas de Luz é extremamente importante.

Vocês devem compreender um fenômeno essencial: é que vocês vivem em um mundo que se chama a
terceira dimensão, mundo distanciado, separado, no qual vocês e os outros são diferentes, no qual cada
entidade vive como distanciada, separada das outras.

Em outro nível de consciência, em especial na dimensão que vem para vocês e para a qual vocês vão, a que
chamamos a quinta dimensão, é evidente que não há mais consciência distanciativa.
Não há mais consciência separada.
A Luz, as regras de funcionamento da Luz que vocês conhecem na terceira dimensão não são mais, de modo
algum, válidas na quinta dimensão.

De fato, as regras de funcionamento são profundamente diferentes.
A consciência evolui para uma forma de coletividade.
Isso não quer dizer que se perca a individualidade.
Mas compreendam, efetivamente, que os seres que vivem no Intraterra, que vivem há 300.000 anos com um
corpo físico (mesmo se não sejam humanoides, mas delfinoides que vivem no Intraterra, na quinta dimensão,
há extremamente muito tempo), funcionam na personalidade individual, mas associada no coletivo de vinte e
quatro almas.
Não há barreiras, tais como vocês as conhecem, de pensamentos, de emoções.
Os pensamentos viajam e são captados de maneira instantânea, porque não há o filtro da terceira dimensão.

O que vocês sentem, para a maior parte que se abre a dimensões espirituais, é, obviamente, essa vontade de
reunir-se, de reagrupar-se, é a palavra mais exata para pequenos grupos, para coletivos muito menos
importantes do que a sociedade que, obviamente, funciona de acordo com regras, em breve, obsoletas,
efetivamente.
E vocês têm necessidade de construir novos modos de vida, novos modos de funcionamento, mais em acordo
com a Divindade, a Luz de sua alma que cresce, fortemente, em vocês, para fazer emergir em vocês essa
nova consciência, essa nova vibração.

Então, efetivamente, os fenômenos de reagrupamento são extremamente importantes.
Mas, por vezes, os grupos, vocês sabem bem, eles explodem, porque há, ainda, personalidades de terceira
dimensão que estão aí.
Mas, quanto mais os meses passarem, mais os anos passarem e mais os grupos serão sólidos, porque haverá
afinidades vibratórias extremamente importantes.

Esses grupos vão funcionar um pouco como uma unidade coletiva de vinte e quatro pessoas.
Nesses grupos, haverá afinidade vibratória, afinidade de pensamento, ressonância.
Vocês vão aperceber-se de que, nesses grupos, nesses reagrupamentos, as entidades individuais vão
funcionar muito mais potentemente na noção de empatia, na noção de simpatia e, também, na noção de
telepatia, ou seja, vocês vão, realmente, entrar na unidade coletiva.
É um modo de aprendizado extremamente importante para a passagem à nova dimensão.

Aí está o que se pode dizer, rapidamente, sobre essa noção de reagrupamento.
Ela prefigura, se querem, o que é chamado, realmente, a acontecer quando vocês estiverem, totalmente, na
quinta dimensão.

Questão: essa passagem à quinta dimensão que você acaba de evocar far-se-á para todo mundo ao
mesmo tempo ou em um momento preciso?

A maior parte dos seres que sentem a Luz que cresce, a maior parte dos seres que sentem a necessidade de
mudar, essa necessidade de reagrupar-se, como foi evocado na questão anterior, passaram, já, em parte, à
quinta dimensão.



É evidente que haverá o que se chama uma noção de «limiar crítico».
Quando suficientemente seres estiverem prontos para passar e quando a Terra estiver pronta para passar,
todos os seres passarão ao mesmo tempo à quinta dimensão.
Essa passagem já existe.
Há, há, povos que viveram e desapareceram de um dia para o outro.
Eu penso nos Mayas.
Eu penso em algumas tribos ameríndias, também, em outros países sobre o planeta, em outras épocas, que,
de repente, desapareceram, todos ao mesmo tempo.
Eram fenômenos coletivos que concerniam a alguns grupos em especial, grupos sociais que estavam mais
avançados do que outros.

Mas, agora, o processo é completamente diferente, porque é o planeta inteiro que deve aceder à quinta
dimensão, ou seja, à sua sacralização.
A Terra é um planeta sagrado.
Ela tem um objetivo de sacralização importante.
É o que está acontecendo.

Agora, só Deus sabe o momento preciso em que isso sobrevirá.
Mas a preparação acelera-se.
Cada vez mais seres acedem a essa nova Luz, percebem os mecanismos de funcionamento de sua alma,
percebem os mecanismos energéticos que são ligados a uma revolução interior, a uma transformação
extremamente importante de paradigma.

Vocês vão mudar de paradigmas.
Vocês vão mudar de modos de funcionamentos.
Tudo o que foi conhecido, tudo o que foi aprendido nas tradições, nas religiões, não terá, em breve, mais
sentido, porque a grande descoberta que vocês vão fazer é que vocês são seu próprio Mestre.

Vocês são Luz e são Divino.
A partir do momento em que vocês colocarem isso em sua cabeça, em seu coração, em suas células, nada
mais será como antes.
E é esse momento no qual haverá a passagem à quinta dimensão, o momento no qual o que se chama, em
algumas tradições, o momento em que o véu cai.
Mas, aí, o véu não cai, a nível individual, mas, aí, ele cai ao nível da coletividade, para aqueles que estão
prontos, em todo caso.

Há os que recusarão isso, que terão necessidade de refazer ciclos na distanciação, na separação, na terceira
dimensão.
Não há julgamentos sobre isso.
Cada um é livre de fazer o que quiser.

Simplesmente, eu atraio sua atenção sobre um evento extremamente importante, que é a noção de escolha.
Se vocês estão aí, é que ouvem, em vocês, os apelos de sua alma, sentem os apelos da Divindade interior.
Vocês sentem os apelos da mestria.
Vocês vão compreender que não têm necessidade de Mestre exterior, não têm necessidade de guru.

Vocês têm necessidade de estarem, vocês mesmos, centrados em si, autenticamente.
O que não quer dizer que era simples antes.
É simples hoje, por uma razão que é extremamente simples, é, simplesmente, porque as energias divinas vêm
a vocês.

Os véus estão rasgando-se.
É muito mais fácil contatar a energia de sua alma.
É muito mais fácil entrar em contato com seu ser interior, muito mais do que no passado.

Agora, vocês não têm que se preocupar com eventos exteriores.
Lembrem-se, simplesmente, de que tudo o que acontece no exterior acontece, também, no interior.
É, também, o melhor modo de ver os eventos exteriores.
Não é preciso fazer catastrofismo e dizer: «oh lá la, está bem!», «oh la la, não está bem!».
Não.
Simplesmente, observar, de maneira lúcida, o que acontece no exterior e compreender que o que acontece no
exterior (essa existência em relação ao passado, esse medo do desconhecido, a iminência do perigo para o
planeta) é, também, o que acontece no interior de vocês: a iminência do perigo interior de fazer as escolhas de
ir para esse desconhecido, para essa quinta dimensão, para esse novo estado de consciência ou vou ter
necessidade de permanecer um pouco mais de tempo na terceira dimensão, porque minha alma não está
pronta, ainda, para entrar na Unidade, para entrar na coletividade da Divindade e voltar a tornar-se filho da Luz,
filho da Lei de Um, filho da Unidade.

Questão: a que corresponde a quarta dimensão de que não se fala nunca?



Não se fala, jamais, cara amiga, porque é uma dimensão intermediária.

Os planos de vida são planos dimensionais, e todos os planos dimensionais não são ocupados pela vida.
Há planos que são planos de junção, planos que são as ligações em relação aos diferentes planos vibratórios.

Há Mestres de Luz, que vêm da décima primeira dimensão.
Meu venerado Mestre, aquele a quem chamaram Bença Deunov, era, de fato, um walk-in, que era o walk-in de
Orionis.
Orionis é o gerente de Órion e o gerente deste planeta, é o que se chama, na tradição Oriental, os
Lipikascármicos, ou seja, os Senhores do carma, aqueles que têm o encargo do destino de todas as almas
que estão presentes sobre a Terra.

Esse ser era o que vocês apelidaram Melquisedeque no Antigo Testamento, o Ancião dos Dias.
É a mesma entidade luminosa.
E essa entidade vem da vigésima quarta dimensão.
Ela não pode descer até a quinta e, ainda menos, até a terceira.
Em contrapartida, ela pode descer suas vibrações, densificar suas vibrações até a décima primeira.
Então, se um ser humano fosse capaz de subir até a décima primeira dimensão em vibração, seria capaz de
ser investido, quase permanentemente, pela própria egrégora de Orionis.
Orionis tem um papel extremamente importante sobre este planeta, Melquisedeque, o Ancião dos Dias, se
querem.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que todas as dimensões não são habitadas.
A terceira é habitada, mas vocês são constituídos de vibrações de primeira e segunda dimensão.
A quarta é a vibração do que se chama a estrutura mental, com sua subdivisão que havia sido muito bem
descrita por Sri Aurobindo, a que se chama o mental inferior, o mental superior e o supramental.
Isso é extremamente importante a compreender.

Agora, na quarta dimensão, não há vida possível.
As dimensões de vida são a terceira, a quinta e a décima primeira.
Todas as dimensões intermediárias são, de algum modo, as dimensões – permanecendo no simples – que
são ligadas a distorções do espaço e do tempo.
Não o espaço e o tempo tais como vocês concebem, mas, mais, a meandros multidimensionais.

Compreendam, efetivamente, que eu venho da décima primeira dimensão, e eu me exprimo através de um
canal que está na terceira dimensão e que teve que subir até a quinta.
E os planos dimensionais são assim.
Há seres que pertencem ao além de Orionis, que pertencem, por exemplo, à vigésima quarta dimensão que,
eles, são os gerentes dos universos e não de sistemas solares, por exemplo, alguns seres de Sírius, como,
por exemplo, Sereti, que vive na vigésima quarta dimensão e que pode descer até a décima oitava dimensão.

E cada dimensão é ocupada por esferas que não são, forçosamente, humanoides.
Não há mais, quando vocês chegam à vigésima quarta dimensão, de modo algum, antropomorfismo.
Há seres que são estruturas luminosas triangulares, e nada mais. Mas que são, entretanto, os regentes do
conjunto dos universos e são, entretanto, entidades.

O que vocês chamam, por exemplo, os Anjos, vão manifestar-se a partir da quinta dimensão.
Eles são os habitantes comuns da quinta dimensão.
Alguns seres realizados que estiveram encarnados sobre este planeta e que foram grandes guias vivem na
décima primeira, ou mesmo na décima oitava dimensão.
Portanto, é preciso ver as dimensões como espaços de expansão da Luz interior de cada ser, cada um em seu
nível.

Agora, as regras de funcionamento na quinta dimensão são totalmente diferentes daquelas que vocês
conhecem na terceira.
Há seres que vivem na quinta dimensão.
Vocês são chamados a viver na quinta dimensão, mas com seu corpo físico transfigurado, transformado, com
um DNA completamente transformado, com cadeias proteicas que serão, também, transformadas.
Mas isso, de momento, não deve ocupá-los.

O que deve ocupar seu espírito, permanentemente, é alinhar-se com seu ser interior, reencontrar sua própria
mestria, reencontrar quem vocês são, ou seja, um filho de Luz.
Aí deve estar a única preocupação.
E isso é extremamente simples, em todas as fases da vida quotidiana.
Não vale a pena ir orar à esquerda e à direita, fazer rituais, como eu o fiz em minha vida.
Hoje, a Luz está aí, por toda a parte.
Não há necessidade de ir levantar-se ao Sol nascente, para saudar o Sol.
Pensem no Sol e o Sol está aí.



Vocês são Luz e é-lhes solicitado fazer uma verdadeira revolução, compreender que vocês são seres divinos e
que o período de separação das dimensões está terminando.
O aprendizado que vocês vivem há mais de 50.000 anos está terminando.
E aqueles que desejarem aceder a essa dimensão nova, abandonar o conhecido para ir para o desconhecido,
bem, eles serão capazes de ir, na condição de querer, de decidir, de reconhecer sua mestria interior, de
reconhecer seu ser de Luz interior e de exteriorizá-lo, de deixá-lo eclodir, como um filho que nasce.

Aí está o que se chama o acesso à quinta dimensão.
Esse fenômeno de quinta dimensão acompanha-se do que se chama, no plano vibratório, uma noção de
reversão da consciência, que não é mais dirigida para si, mas para o exterior.

Reversão do planeta, ilustrada pelo que se chama a reversão dos polos e assim por diante.
Tudo isso é uma maravilhosa sincronia geométrica perfeita.

Questão: qual é o papel da educação dos jovens neste período de transformação?

É preciso, efetivamente, compreender, caro amigo, que tudo o que foi construído em nosso mundo moderno,
mesmo quando eu estava encarnado (ou seja, desde a escola para todos, ou seja, desde o fim da revolução
francesa do século XIX e durante o século XX), tudo o que lhes ensinaram e tudo o que ensinaram aos jovens
é o condicionamento.
Ensinam a eles ser condicionados, fazer assim e não de outro modo.
E, em seguida, no trabalho e nas regras sociais, ensinam-lhes, sempre, a mesma coisa, a fazer assim e não de
outro modo, o que é bem e o que não é bem, em função de regras editadas pelos outros que, estes, não as
respeitam, absolutamente.

O ser humano tem sido condicionado há 50.000 anos e, sobretudo, desde o século XIX e o século XX.
Falam-lhes de sociedade liberal.
Mas não há liberdade alguma.
A única liberdade que vocês têm é de encontrar o ser interior.
Portanto, é preciso fazer tomar consciência aos seus filhos, se vocês os têm, que eles são seres divinos, que
tudo o que eles veem no exterior (os traumatismos que são vistos todos os dias em seu aparelho de televisão,
por exemplo, que vocês ouvem no rádio) é, antes de tudo, uma transformação que deve ser vivida no interior e
não deixar eclodir os condicionamentos.

Os orientais compreenderam isso, perfeitamente.
A maior parte dos orientais que vieram à França tentou, com a linguagem da época, assim como em minha
época, de minha vida na Fraternidade Branca Universal, eu tentei ensinar essa noção de liberdade, mas, assim
que morri, eles voltaram aos hábitos.
O importante é quebrar os hábitos.

Vocês devem, absolutamente, instruir os filhos nessa noção de Divindade.
Mas a Divindade não conhece limites, o que quer dizer que, hoje, vocês são mulheres, homens, crianças, livres,
hoje, mais do que nunca.
E, no entanto, vocês vivem em um mundo que os priva de sua liberdade de ser e de sua liberdade de alma.

A revolução é importante quando vocês tomam consciência da distância que existe entre o que vocês são
como ser ilimitado, Divino, mas limitado, porque estão em um corpo de carne, mas que, além disso, as regras
sociais, as regras coletivas da terceira dimensão impedem a eclosão dessa quinta dimensão.
Isso é verdadeiro em todos os países, mas, sobretudo, no país no qual vocês estão [França].
Eu posso garantir-lhes isso.

Questão: pareceria que na França, e na Europa, o sistema educativo não permite, justamente, o que
você acaba de falar.
Como um pai pode acompanhar seu filho?

O melhor modo de acompanhar um filho como pai é estar nessa mestria de que vocês são.
Quando vocês são, realmente, quem vocês são, irradiam essa qualidade vibratória, seu casulo de Luz
expande-se e vocês fazem beneficiar-se aqueles que estão em sua atmosfera vibratória dessa irradiação de
Luz.
Quanto mais vocês encontrarem a unidade, mais vocês estarão em acordo consigo mesmos, mais irradiarão
essa vibração.

Então, evidentemente, isso vai criar, no exterior, o que se chamam resistências.
Vocês vão aperceber-se de que, quanto mais vocês se abrem à Luz, mais as contingências, as imposições
ambientais no sentido amplo – a família, os amigos, os cônjuges, por vezes, a sociedade, no sentido amplo –
vão contra o que vocês descobrem.
Então, isso cria tensões.
Isso cria tremores de terra interiores.
Mas não é grave.
O importante é fortalecer sua Divindade, é fortalecer sua irradiação divina, tornar-se seu próprio Mestre.



O importante é fortalecer sua Divindade, é fortalecer sua irradiação divina, tornar-se seu próprio Mestre.
E, para isso, não há necessidade de fazer o kundalini yoga, de fazer rituais.
Sejam simples, sejam Um.
Estejam em si e todo o resto transformar-se-á.

A partir do momento em que vocês entram na resistência, ou seja, na luta contra o que está morto, lembrem-se
de uma grande regra: o que está morrendo, se vocês querem lutar contra, vocês vão impedir de morrer.
É preciso despolarizar a consciência de coisas que estão apodrecendo, deixá-las apodrecer tranquilamente.
Elas se transformarão, no momento desejado.

Agora, é importante ter a lucidez, em especial para os filhos, para voltar a essa questão, de estar nessa
irradiação de Amor, mesmo se a lucidez que se tenha do que acontece ao redor vá contra essa liberação.
É preciso, efetivamente, compreender que há oposições.

A partir do momento em que há transformação, o ser humano, mesmo a título individual, tem, sempre, medo do
desconhecido.
É preciso, efetivamente, compreender que é um grande passo para o desconhecido.
Então, é muito fácil quando se vem de lá de onde eu venho, que se tenha vivido na vida certo número de
experiências que dão a fé total, porque se sabe o que há do outro lado do espelho, naquele momento, é muito
«fácil» no interior.

Mas, no exterior, é ainda mais difícil, porque se dá conta apenas de oposições.
Isso faz parte do jogo da vida.
Não se pode ter eclosão de algo de novo sem afrontar, sem atritar-se de algum modo, às forças de oposição,
mas não é preciso bater-se contra.
É preciso, simplesmente, crescer em Luz, crescer em Amor, crescer em tolerância e, sobretudo, em serviço e,
sobretudo, em reagrupamento.

A força vem do grupo, sobretudo em relação ao sistema obsoleto, que recusa morrer.
É normal que ele recuse morrer.
Não é preciso atribuir importância ali.
Isso faz parte da lógica de transformação existente a cada vez que há uma mudança de estado vibratório.

Questão: como experimentar, nesses reagrupamentos, as novas regras sociais mais adequadas com
a evolução para a quinta?

Cara amiga, os reagrupamentos permitem experimentar no interior do reagrupamento.
Agora, se esse reagrupamento quer impor regras no exterior, ou seja, em sistemas sociais que já estão
estabelecidos, vocês vão ao confronto, vocês vão dissolver o grupo.
Vocês não podem lutar contra as forças de involução ou as forças que recusam a mudança.
É preciso tentar estabelecer um casulo coletivo, não completamente fechado ao mundo, mas que mostre ao
mundo a imagem do florescimento, a imagem da Luz, a imagem da concretização na matéria de novas regras
de vida.
Mas, em caso algum se pode lutar contra.
É preciso, efetivamente, compreender que apenas se pode deixar morrer em si, mas, também, no exterior de
si.

Podem-se mudar as estruturas.
Mas se vocês querem mudar as estruturas, isso para nada serve, porque vão entrar em uma luta.
As estruturas mudarão, a partir do momento em que vocês tiverem mudado, suficientemente, em si, mas,
também, no grupo.
É a noção do exemplo.

Se vocês vão afrontar o que já está estabelecido, não poderão lutar contra.
Não é possível.
Vocês serão afogados pelo sistema.

O importante é crescer na mestria.
Vocês não podem impor sua visão do que realizaram ou do que têm vontade de realizar.
Vocês podem, simplesmente, apenas realizá-lo, crescer na fé do que realizam.
Naquele momento, as coisas ao seu redor mudarão, de próximo em próximo.
Seus casulos de Luz serão cada vez maiores.

A partir do momento em que vocês aceitam a quinta dimensão, os casulos de Luz crescem, grandemente, e
vocês vão tocar, de próximo em próximo, pela graça da vibração, aqueles que estão prontos para mudar.
Mas aqueles que não quiserem mudar não mudarão.
Isso faz parte da liberdade, também.

Vocês não podem impor a Luz, estando na quinta dimensão, conhecendo a Luz, para aqueles que não a
querem.
Isso faz parte da liberdade da alma.



Isso faz parte da liberdade da alma.
É importante compreender.

Questão: você teria preconizações sobre essas regras de funcionamento?

Há algo a compreender nesse nível.
Ao nível de um reagrupamento, seja de três indivíduos, de dez indivíduos ou da célula coletiva de vinte e quatro
unidades, nesse caso, não há noção de democracia.
São tolices, isso nada quer dizer.
Há uma noção de consenso total.
Não há regra de maioria porque, a partir do momento em que não há a totalidade da consciência coletiva, que
vai ao mesmo sentido, se há uma delas que não está de acordo, isso quer dizer, necessariamente, que a
decisão não é boa.

Ao nível da consciência coletiva e do grupo em especial, deve haver uma unidade coletiva.
Isso quer, efetivamente, dizer que esses vinte e quatro, ou esses três ou esses seis, ou esses doze funcionam
como um único homem e vão, todos, ao mesmo sentido.
Enquanto há um deles que se opõe, isso quer dizer que não há unidade ao nível do grupo.
É extremamente importante.

Na terceira dimensão, vocês têm funcionado, em todo caso, desde vários séculos, aproximadamente em
democracia, ou seja, porque vocês creem que há uma maioria que tudo vai bem, e bem, de modo algum.
A prova, vocês a veem, hoje, em seu país, em todos os países nos quais a democracia foi instaurada.

A democracia é algo de diabólico.
É algo que divide, ainda mais.
É a mesma origem: demo - cracia, demo - níaca.
A mesma coisa: demos – o povo, diabólico: desvio.
O único modo, e eu falei disso em minha vida, de ter um grupo coerente, é que esse grupo seja religado à sua
unidade coletiva e, em seguida, que essas unidades coletivas vão, todas, ao mesmo sentido, porque elas
estão religadas ao que se chamava a sinarquia, ou seja, um governo cuja origem não é situada em sua
dimensão.
Mas isso, os homens políticos que são da terceira dimensão não quererão, jamais.

Todos aqueles que se afirmam, mesmo hoje, que estão em energias alternativas («nós somos a renovação do
mundo político»), é falso, uma vez que eles funcionam na democracia.
O único modo de funcionar, e vocês não o conhecem na terceira dimensão, seria preciso, já, ter presente, no
espírito, são as regras sinárquicas, ou seja, que há um colégio que não está na dimensão na qual vocês estão
e alguns seres são religados, autenticamente, a dimensões superiores.

Foi o que aconteceu no tempo antigo, nos tempos bíblicos, com os vinte e quatro anciões, ou seja, o governo
oculto do planeta, que governava em função de regras espirituais bem mais elevadas do que a terceira
dimensão.
Isso existiu quando do que vocês chamaram a Idade de Ouro.

Em alguns momentos, nesse período de 50.000 anos, as regras de funcionamento social não eram tomadas
em conta através da unidade coletiva.
Era preciso recriar uma unidade coletiva, de maneira a conectar uma unidade coletiva situada em planos
vibratórios muito mais altos.
É o que se chama a sinarquia.
É o modo espiritual, é a governança espiritual.
Isso nada tem a ver com as regras democráticas atuais.

Mas tranquilizem-se, na terceira dimensão não pode ser de outro modo, porque se está dividido, separado.
É preciso que a maioria guie-o.
Não bastam 51%, porque isso quer dizer que há 49% que são contra vocês.
É importante compreender.

Em contrapartida, se um coletivo, um grupo, uma unidade coletiva, no sentido em que eu a entendo, acede à
quinta dimensão e toma suas informações a partir da décima primeira, não pode haver erro.
Há, por exemplo, os povos do Intraterra (que alguns de vocês não conhecem, mas há povos que vivem na
Terra, no que vocês chamaram Agartha), nos quais não há problemas de democracia, porque eles vão, todos,
sem exceção, ao mesmo sentido.
Não pode haver alguém que derrogaria a regra coletiva, porque todo mundo vai ao mesmo sentido da Luz.
Todo mundo vai ao sentido da expansão da Luz e não ao sentido da retração da Luz.

Ora, a terceira dimensão passa seu tempo a ir – isso não é um julgamento de valor, nesse nível – de
experiências em experiências, expansão/retração.
É similar para a democracia.
Mas, jamais, a democracia nomeará a Luz.



Não é possível.
Eu os ouço refletir.

Questão: o fato de estar nessa diligência alternativa não seria um meio de sensibilizar mais pessoas
e ampliar a audiência desse gênero de alternativa?
Será que não haveria, de qualquer forma, uma vantagem em fazer isso?

Haveria uma vantagem, mas, cara amiga, é preciso, efetivamente, compreender que, no país no qual vocês
estão, a França, mais do que a maioria das pessoas, mais de 50% estão de acordo com esses movimentos
alternativos.
Todo mundo sabe, mesmo aqueles que em nada creem, que a Terra vai ao muro, diretamente, direto adiante.
Todo mundo sabe que as teorias do crescimento infinito são impossíveis de realizar.
Todo mundo sabe que os combustíveis fósseis estarão esgotados em dez, vinte anos.
Todo mundo sabe que há a energia livre.
Todo mundo sonha com isso.
Ela é realizável, obviamente.
Agora, se vocês dão suas vozes para homens políticos, eles as adaptarão à terceira dimensão.

O importante é o caminho de grupo a título individual, mas, também, através da unidade coletiva.
E isso é o que se chama de ilhas de sobrevivência.
Vocês não poderão obrigar a mudar aqueles que não querem mudar.
Não é porque vocês mostrarão a eles como fazer crescer legumes ou reciclar o papel, reciclar os excrementos
ou reciclar o que quiserem que isso vai fazê-los mudar, porque eles não estão nessa marcha.
Em contrapartida, há muitas pessoas que estão prontas para mudar.

Mas o mais importante que se tem a fazer é mudar a si mesmo, no interior, e adotar, já, para si, regras de
funcionamento.
Agora, o perigo que há, através do que vocês chamam a política, seria criar uma força através dessas energias
louváveis, eu diria, de quinta dimensão, que irá contra esses movimentos políticos existentes e essa dicotomia
infeliz esquerda/direita, direita/esquerda, um pouco como se se tivesse esquecido de que havia três
dimensões e, portanto, três polos e não dois polos.

Sempre se quis opor dois polos, um ao outro, enquanto sempre houve uma terceira via, que não é a via do
centro, mas que é a via do consenso, que nada tem a ver com o que vocês vivem na terceira dimensão.

Afora, a sensibilização, no sentido em que essa dama coloca essa questão, corresponde a algo que é,
entretanto, visível, todos os dias.
Mesmo aqueles que recusam ver sabem, perfeitamente, que há algo que não funciona.
É evidente.
Não há necessidade de estudos científicos para saber que o clima está completamente destruído, que a Terra
perdeu toda sua homeostasia, todas as suas capacidades de regulação.
Os agricultores sabem disso.
As pessoas que escutam a Terra sabem disso.
Não há necessidade de entrar com as dimensões superiores para ver que vamos, todos, mas todos, sem
exceção, a uma revolução.
Há os que irão ao muro e que vão aceitar a revolução.
E há aqueles que não vão aceitá-la.
Mas é assim.

A sensibilização é extremamente potente.
Mas a melhor sensibilização que vocês podem fazer é a de aumentar seu casulo de Luz, é a de aumentar sua
mestria, sem preocupar-se com o resto.
O resto virá.
Os reagrupamentos são importantes, na escala puramente local.
Haverá outros reagrupamentos, mas muito mais tarde, que serão ajudados pelas forças de Luz, pelas forças
ditas extraterrestres, que virão fazer reagrupamentos muito mais importantes, em lugares extremamente
precisos, não unicamente na França, mas, sobretudo, na América Latina.
Mas isso é para mais tarde.

De momento, os reagrupamentos que lhes são solicitados são as pessoas de mesma afinidade, na condição,
eu repito, de que vocês estejam no consenso.
É extremamente importante.
Vocês não terão esse consenso nos mundos políticos, porque irão contra outras forças que estão morrendo.
Não se pode lutar contra.
É preciso deixá-las morrer em paz.

Questão: como tornar fluida a instalação desses reagrupamentos para que eles possam
desenvolver-se, apesar do contexto exterior?



Cara amiga, você evoca, aí, um problema extremamente delicado e, efetivamente, uma vez que, de qualquer
modo, a partir do momento em que vocês vão evoluir na quinta dimensão, vocês vão incomodar ao seu redor.
E, se vocês se reagrupam mais, isso vai incomodar, ainda mais, os outros.

Como assim, seres que escapam do condicionamento?
É inimaginável para a sociedade francesa.
Mas isso não é importante, porque no tempo de Cristo era a mesma coisa.
Era, também, extremamente complicado.
A partir do momento em que há uma novidade que intervém – e a novidade de hoje é diferentemente mais
importante do que aquela de há dois mil anos – há a chegada de uma nova dimensão.

Então, efetivamente, as resistências serão cada vez mais fortes.
Mas, progressivamente e à medida que houver resistências, progressivamente e à medida que vocês tiverem a
impressão de que está pesado, progressivamente e à medida que vocês resistirem, não em oposição (não é
preciso lutar contra, mas resistir a essa pressão), progressivamente e à medida que vocês resistem ao que
chamam esse peso, progressivamente, seu casulo de Luz, sua dimensão espiritual cresce, cada vez mais.
Ela é forçada, ela cresce, cada vez mais, ela asfixia.
E, a um dado momento, ela vai ressoar, cada vez mais.
Essa é uma verdade extremamente importante a compreender.

Não há fatalidade, mesmo se isso lhes pareça extremamente pesado, mesmo se isso for, efetivamente, cada
vez mais pesado.
Não é preciso enganar-se.
Não se vai deixar alguns seres sobre este planeta encontrar a Luz.
As forças resistentes, as forças que querem permanecer na terceira dimensão (eu não falo, mesmo, de forças
involutivas, aquelas que puxam os fios das marionetes, mesmo as outras estão a par de que há algo que
acontece), elas não querem, sobretudo, que isso aconteça.
Elas não querem, sobretudo, que esses seres acedam a essa Luz, porque elas estão na sombra.
Elas têm medo.
Não é porque elas sejam negativas, mesmo se haja algumas que são, é porque elas não conhecem isso.

Mas se vocês se tornam um exemplo, através do que constroem, apesar das resistências exteriores, se vocês
mesmos crescem em Luz, talvez, um dia, essa vibração vá tocar esses seres e, talvez, naquele momento, eles
aceitarão.
Não há alternativa.
É preciso continuar a trabalhar, continuar a resistir, através dessa compreensão que vem dessa terceira
dimensão, que tenta fechá-los, lutando, lutando cada vez mais, não enfrentando, mas aumentando a força
inversa de expansão que está em vocês.
Esse é o caminho espiritual normal.
Assim como é preciso trabalhar a terra, para que ela dê algo, é preciso arar a alma, também.
E, nesse momento, vocês vivem o arar da alma, todos.

O acesso a uma dimensão nova não se faz assim, com um golpe de varinha mágica, com a cabeça nas nuvens
e deixando cair a Terra.
Não.
É preciso estar com a Terra.
É por isso que, hoje, há muitas pessoas que, como vocês dizem, estão «enlouquecendo», ou seja, estão
evadindo-se a mundos quiméricos, à utopia, a todo mundo que é belo, a todo mundo que é gentil.
Porque é para os mundos da quinta, mas não é para imediatamente, não na terceira dimensão.

Quando vocês estiverem na quinta, aí sim, vocês estarão nos mundos de Luz, nos quais não há mais divisões.
Tudo é harmonioso.
Tudo é estruturado, mesmo a Luz é estruturada.
É uma pequena percepção do que vocês viverão na quinta.

Mas aí, na terceira, vocês estão na resistência.
E o que acontece no exterior acontece no interior.
Obviamente, em nós, há coisas que não querem morrer: alguns apegos, alguns condicionamentos, alguns
medos, também.
Então, considerem, efetivamente que, se, mesmo em vocês, é difícil, porque há os medos do desconhecido,
digam-se que, para aqueles que não tiveram a chance de crer nisso e de viver um pouco da quinta dimensão,
eles apenas podem estar na resistência em relação ao que vocês vivem.
Eles apenas podem tentar colocar-lhes bastões nas rodas, porque isso dá medo a eles.
Portanto, é preciso continuar a expandir os casulos de Luz, continuar a encontrar essa dimensão de serviço,
essa dimensão de Amor, essa dimensão da Unidade da Divindade.
E isso se chama a mestria, autocontrole.
É isso a mestria.

Questão: para aqueles que quiserem reagrupar-se, há lugares mais favoráveis?



O ser humano tem a capacidade de criar lugares vibratórios.
Não há que procurar um lugar vibratório preciso.
Há, efetivamente, diferenças vibratórias importantes, de acordo com as regiões, de acordo com as localidades,
também.

Agora, o lugar tornar-se-á o que vocês ali colocarem.
Então, agora, mesmo se o lugar não seja vibratoriamente elevado, cabe a vocês trabalhar de forma a que ele
se transforme.
É extremamente importante.
Aparentemente, vocês exprimem, todos aqui, a noção de sede de reagrupar-se, então, façam-no.

Se vocês acham que se asfixiam demasiado nesse país, então, mudem de país.
Se acham que se asfixiam demasiado na cidade em que estão, então, mudem de cidade.
Peçam, também, para que a Luz faça-se, em suas aspirações.

Há, também, uma maravilhosa regra: quanto mais se aproxima da quinta dimensão (quaisquer que sejam os
obstáculos exteriores), há algo que se deve desenvolver, é o que se chama a sincronia da Unidade.
A partir do momento em que vocês entram na sincronia habitual (ou seja, que as coisas aconteçam, como eu
diria, sobre rodas), a um dado momento, vocês vão entrar na sincronia da Unidade.

Naquele momento, tudo será instaurado de maneira mágica.
A partir do momento em que vocês aceitam, totalmente, sua Divindade, se vocês fazem como o Cristo na cruz,
que disse: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha», «eu sou meu próprio Mestre, mas eu entrego minha
vontade a uma vontade superior», naquele momento, as coisas não se farão sozinhas, mas serão muito mais
fluidas, muito mais naturais.

Se há demasiadas resistências em relação ao que vocês querem fazer, naquele momento, coloquem-se a
questão da exatidão do que há a fazer.
Não é preciso, tampouco, tornar-se paranoico e crer que, assim que há algo que venha em oposição, são as
forças de resistência.
Por vezes, também a resistência é, unicamente, interior, e não exterior.
E o que se faz não está em acordo com a Unidade da divindade que nós somos.
E, naquele momento, obviamente, os planos espirituais põem um pouco de “epa!”, para as correções em
curso, eu diria.

Então, a partir do momento em que as coisas entrarem na fluidez da Unidade, na sincronia da Unidade, nas
quais as coisas forem simples, mais simples, então, naquele momento, vocês estão, verdadeiramente, em seu
caminho.
Naquele momento, os obstáculos devem calar-se.
É preciso colocar as fundações, agir, obviamente, mas, naquele momento, as coisas devem fazer-se.
As coisas desenrolam-se normalmente, quase normalmente, em todo caso, muito mais facilmente.
Essa é uma grande regra espiritual.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Questão: você falou, há pouco, de um coletivo de vinte e quatro. Por que a cifra vinte e quatro?

A cifra vinte e quatro é um número extremamente importante, sobretudo para a quinta dimensão.
Vou tentar dar-lhes alguns elementos extremamente simples.

A propagação da Luz em sua dimensão corresponde, ao mesmo tempo, a um mecanismo ondulatório, a Luz,
tal como vocês a veem do Sol propaga-se com regras extremamente precisas.
Agora, em um plano mais sutil, o que vocês chamam a luz, ou seja, o prana na terceira dimensão, tem uma
estrutura globular.
Na quinta dimensão não é assim.
Se vocês tentam pôr glóbulos ao lado uns dos outros, verão que, entre os glóbulos, há buracos.

Na quinta dimensão. A Luz não pode estar ausente.
Ora, o que se chamam de glóbulos têm uma forma hexagonal.
As regras de propagação da Luz não são mais, de modo algum, ondulatórias.
Elas são diferentes.
Isso que quer dizer que a Luz, na quinta dimensão, é muito mais coerente do que a Luz que vocês têm na
terceira dimensão.

As pessoas que fizeram uma experiência de morte iminente, que saíram do corpo, que acedem a essa Luz,
descrevem uma Luz brilhante, uma Luz branca de amor, que não queima e que, no entanto, aquece e invade
tudo.
É a Luz da quinta dimensão que vocês não veem aqui.
Não há correspondência alguma.

O reflexo do Sol é apenas o reflexo da quinta dimensão.
O agenciamento da Luz faz-se em uma onda de forma hexagonal, ou seja, de seis lados.
Ora, pensa-se que a estabilidade máxima da Luz corresponde a seis vezes quatro.
É por isso que esse número de vinte e quatro é extremamente importante e que há, nos antigos tempos, os
doze sábios duplicados em vinte e quatro, os vinte e quatro anciões.
E há, sempre, essa noção do doze e vinte e quatro, que é extremamente importante.

Essa Luz na quinta dimensão tem particularidades completamente diferentes do que acontece na terceira,
independentemente de regras de coerência.
Há, na quinta dimensão, um agenciamento da Luz muito mais harmonioso.
O pensamento, por exemplo.
Quando vocês emitem um pensamento na terceira dimensão, esse pensamento, efetivamente, dispersa-se, ele
vai diluir-se.
Por vezes, ele chega a entrar em coerência com trânsitos luminosos e, então, outro vai captar seu pensamento.
Vão dizer que é telepatia.
Mas, na quinta dimensão, todos os pensamentos são captados por todas as outras entidades.
E, se vocês têm um pensamento que não vai ao sentido da Luz, que desestrutura a Luz, todo o edifício, todos
os seres humanos que estão na quinta dimensão percebem-no, instantaneamente.

É por isso que vocês devem, como se diz, purificar todas as zonas de sombra, antes de aceder, totalmente, à
quinta dimensão.
Na quinta dimensão, o que se chama a sombra não existe.
A Luz está por toda a parte.
É por isso que, por exemplo, no Intraterra, não há um ponto de Luz com uma sombra portada.
Há a Luz, por toda a parte.

Quando vocês andam no Intraterra, há Luz por toda a parte.
Não há sombra alguma.
Vocês não podem encontrar a sombra.
A sombra não existe.

O.M. AÏVANHOV – 2/2 – 8 de abril de 2006

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


O que se chama de casas, elas são quase transparentes, porque não há sombra possível.
Vejam, as regras de funcionamento são profundamente diferentes.

Ora, o número vinte e quatro corresponde a uma arquitetura da Luz e, também, a uma arquitetura de grupos que
funcionam na quinta dimensão, seja nos mundos delfinoides do Intraterra ou algumas raças humanoides, tais
como os seres de Vega da Lyra, que funcionam de acordo com essa regra de quinta dimensão, ao mesmo
tempo tendo um corpo na terceira dimensão.

Há seres que estão na quinta dimensão que não têm mais corpo físico, no sentido que vocês entendem.
E há seres que conservaram o corpo, em especial, os delfinoides que estão no Intraterra, que são, de algum
modo, os guardiões da Terra, os verdadeiros guardiões da Terra, porque eles acompanham a Terra e
preparam-na para fazê-la passar à quinta dimensão pelas portas do Intraterra.

Aí está o que se pode dizer, rapidamente, sobre a diferença da Luz na terceira dimensão e a Luz na quinta
dimensão.
É por isso que a Luz não pode ser coerente na terceira dimensão.
É um mundo que foi criado.

O que vocês chamam a terceira dimensão decidiu ser criada há mais de 50.000 anos, em uma data
extremamente precisa, por Orionis.
Orionis que criou esse estado de consciência específico do ser humano, para desenvolver certo número de
capacidades que outros povos que não viveram a terceira dimensão invejam, porque, fazer a experiência do
distanciamento, fazer a experiência da sombra e da Luz é algo de extremamente importante na evolução.
Não é algo de negativo, em si, é uma experiência.
Mas essa experiência não é indispensável nas cadeias evolutivas.

Questão: não há um paradoxo entre o fato de que a vida seja movimento e que, de outro lado, você
fala de um mundo baseado na cifra vinte e quatro, ou, para nós, algo de fixo?

É preciso, efetivamente, compreender que a Luz agencia-se de maneira geométrica perfeita, mas através de
um hexágono de seis lados pode-se construir formas geométricas variáveis.
Entretanto, o círculo não é característica de mundos multidimensionais.
Quanto mais a Luz estrutura-se, mais ela se torna coerente, mais a expansão de consciência torna-se possível.

Lembrem-se do que eu lhes dizia no preâmbulo, quando se falava de outras dimensões.
Na vigésima quarta dimensão não há mais qualquer antropomorfismo, as entidades são entidades triangulares,
perfeitamente definidas por lados.
Há uma geometria sagrada.
Os movimentos dos planetas obedecem a essa geometria sagrada.

Agora, o que vocês veem, o que chamam um globo, a forma circular evoca, efetivamente, para vocês, o que se
chama o movimento, e ele é ilustrado pelo que se chama o movimento dos planetas de forma circular.
Mas, em outros níveis e consciência, o movimento não é ligado a uma estrutura circular, mas a uma estrutura
geométrica perfeitamente definida, como, por exemplo, o isododecaedro, que é estrutura geométrica perfeita,
que não é fixa, mas que evoca movimentos.
Nós estamos, aí, em algo que é a própria essência dos estados multidimensionais.

Há, além, e, em especial, quando se passa por essa famosa Luz de quinta dimensão, nessas famosas
experiências de morte iminente do outro lado da Luz, há, ainda, outra coisa.
Vocês sabem que, em minha vida, gostei muito da cabala e, quando se falava, efetivamente, da Luz que está
acima de Kether, a Sephirot do alto, há, por trás, o que se chama Aïn Soph Aur, o que está além da Luz.
E o que está além da Luz de quinta dimensão é algo que é estruturado de maneira extremamente estruturada,
ainda mais complicada do que a reunião dos vinte e quatro lados, das vinte e quatro unidades coletivas.

É preciso, efetivamente, compreender que a complexidade cada vez maior permite um movimento de
expansão cada vez maior.
E não pode ser de outro modo.
A forma circular que vocês chamam de movimento, hoje, não corresponde, longe disso, ao movimento o mais
importante.

Olhem as estruturas dos vegetais.
Olhem o que se chama os fractais.
E vocês vão compreender que a estrutura geométrica de um fractal não é baseada no círculo, ela é baseada no
triângulo.
Tudo isso são conhecimentos geométricos, e as dimensões são geometrias específicas.

A geometria da terceira dimensão é o círculo.
E o círculo é algo que é extremamente limitado em relação à estrutura triangular, por exemplo, que é ligada à
vigésima quarta dimensão.
Agora, o vinte e quatro corresponde a uma coerência, mas quem diz coerência não diz fixo, ela permite uma



expansão muito maior, simplesmente.
Quanto mais vocês sobem nas vibrações, mais há uma etereação, ou seja, a estrutura, se é que se possa falar
de estrutura, não se faz através de um esqueleto a que se chama de carbono, mas através de um esqueleto de
silício, cristal de rocha, por exemplo.
E, a cada vez, há outro estado dimensional, há uma etereação cada vez mais leve, mas através de uma
expansão cada vez maior, mas através de uma coerência da Luz cada vez mais forte, cada vez mais
estruturada, obviamente.

Questão: em resumo, para onde se vai?

Vocês vão, caro amigo, para a Luz, para a Divindade.
Não tenham qualquer dúvida sobre isso, é absolutamente evidente que a Terra é um planeta em vias de
sacralização.
O que vai para a parede são os ensinamentos obsoletos.
São as experiências passadas, são os erros que são, também, experiências, e não erros.
Tudo isso vai para a parede.

Mas seu ser, sua essência vai para sua Divindade, para a mestria.
Não há qualquer dúvida sobre isso.
Lembrem-se do que eu lhes disse há pouco: quanto mais a compreensão e as imposições do que acontece no
exterior vêm chocá-los, fragilizá-los, mais sua Luz cresce.
É, talvez, um pouco difícil aceitar, hoje, quando se sofre, quando se sofre ao ver o que acontece.
Mas a lição espiritual é nesse nível.
Quanto mais o que acontece no exterior é um fenômeno de resistência, mais vocês têm sob os olhos
fenômenos que vão parecer-lhes aberrantes, graves, mais a Luz cresce, mais o acesso à quinta dimensão está
próximo.

É preciso continuar a trabalhar nessa mestria, nessa sinceridade, nessa verdade interior.
O importante, hoje, é estar em acordo consigo mesmo.
Se há algo com o que vocês não estão em acordo, bem, é preciso mudá-lo, no interior de si.
Vocês não podem mudar o mundo.
Entretanto, se há algo que não lhes pareça correto, se vocês estão em uma relação que não lhes pareça
correta, bem, é preciso parar essa relação.
Se vocês estão em um trabalho que não é correto, é preciso parar esse trabalho.
Se vocês não estão em algo que seja correto, é preciso compreender, quaisquer que sejam as consequências,
é preciso ousar para ir adiante.

Como vocês querem encontrar essa Luz se vocês se restringem, além das restrições exteriores?
A mestria está aí: Pai, que sua vontade faça-se e não a minha, Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos.
Eu me torno meu próprio Mestre.
A solução está aí.

Vocês vivem uma época maravilhosa, extremamente importante, que se produz apenas muito raramente na
vida de uma alma.
A mudança dimensional que passa da terceira à quinta é a mudança a mais importante porque, depois, da
quinta à décima primeira, eu diria que é muito mais fácil.

A escala de tempo não é, absolutamente, a mesma, mas é muito mais fácil.
A passagem a mais enriquecedora é a passagem da terceira à quinta, porque há, aí, uma reversão muito
importante.
E é preciso ter, eu diria, essa sede de Luz, essa sede de mestria, essa sede de serviço, essa sede de
sagrado que está em vocês, mais importante do que todo o resto.

Questão: você poderia precisar as datas de evolução entre 2006 e 2012?

Caro amigo, aí está uma questão que mesmo o Pai não sabe.
O que eu posso, simplesmente, dizer é que vocês conhecem, todos, a data limite para a sacralização, ela é em
2012.
O que posso, simplesmente, dizer é que, quanto mais essa data aproxima-se de 2012, mais ela se torna não
difícil, mas um pouco traumatizante, eu diria.
Vocês entraram, desde o fim do ano de 2005, e para os dois anos que vêm, no que eu chamei, em outras
canalizações, em termos um pouco mais figurados, a surra cósmica.
Essa surra cósmica é que vocês vão estar em face de si mesmos.

Quais são suas escolhas?
É o período de decisões.
O que vocês querem fazer?
Ir para a quinta ou permanecer na terceira?
É o mais importante.



Vocês querem ir para a mestria?
Vocês têm necessidade, ainda, de fazer experiências da divisão, da separação, dos jogos afetivos, dos jogos
de posse, dos jogos de manipulações, dos jogos de chantagens, ou querem, realmente, ir para a mestria?
Aí estão as verdadeiras escolhas que há a fazer entre agora e 2007.

No que concerne à sacralização do planeta, ou seja, a subida vibratória, saibam que tanto o povo do Intraterra
como dos mundos multidimensionais (os extraterrestres, como vocês os chamam) têm-se prontos para esse
momento, para o que se chama o fenômeno de ascensão planetária.
Esse fenômeno pode ser entre imediatamente e, o mais tardar, no fim de 2012.
Mas há ciclos no planeta.

De momento, vocês estão na surra, ou seja, que o máximo de seres deve tomar consciência de que a
humanidade de terceira dimensão vai à parede, através da suposta mestria tecnológica.
Vocês vão compreender que a mestria tecnológica nada é, absolutamente.
Se, amanhã, vocês não têm mais eletricidade, tudo desmorona.
Se, amanhã, o vírus da gripe aviária passa ao homem, vocês morrem, todos.
De que vale a tecnologia aí?
De que vale o ser humano que não tem a Divindade em si?
O único baluarte contra isso é a mestria, a unidade, a Luz.
Há apenas isso.

Agora, eu não posso dar datas precisas, mesmo Maria, mesmo Deus, o Pai em pessoa, mesmo Orionis não
conhecem as datas, mesmo Sereti, do alto de sua vigésima quarta dimensão não conhece as datas, porque há
uma distorção que existe entre as dimensões.

Nós sabemos que isso vai acontecer.
Mas, quando vemos, a partir da décima primeira até a quinta dimensão, as coisas acontecerem, nós não
podemos controlar a escala de tempo.
Simplesmente, nós sabemos que há uma barreira temporal extremamente precisa, que é 2012, que é o
advento do novo Sol, ou seja, a quinta dimensão.
Essa é a barreira.

Mas, entre o fim de 2005 até 2012, vocês entraram nos sete últimos anos.
Sete é um número importante.
Vocês têm sete anos para aceder à sua Divindade, cada um em seu ritmo.

Há os que acederão no último minuto.
Mas, quanto mais vocês abrirem, agora, seu canal para a quinta dimensão, para a verdade de quem vocês são,
mais o trabalho será fácil.
Quanto mais houver seres humanos que trabalharão para a abertura dessa Luz, mais será fácil.
Não pode haver cronologia mais precisa do que essa.

Mesmo nós, em outras canalizações, declaramos certo número de elementos.
Nós declaramos, já, eu penso, no mês de novembro, que haveria um inverno rigoroso, com temperaturas
extremas.
Nós declaramos que haveria um despertar do cinturão de fogo do pacífico, um ressurgimento de elementos.
Mas tudo isso vocês veem, todos os dias, há anos.
Isso vai crescendo.

Os sismos jamais foram tão violentos.
O elemento ar jamais foi tão violento, o elemento fogo também.
Mas o ar é, sobretudo, os vírus.
Efetivamente, certo número de doenças está chegando, não para punir, mas para fazer tomar certa
consciência, a emergência dessa nova vibração, muito mais intensa, muito mais rápida.
Os fenômenos de massa são muito importantes nesse nível.

Portanto, não há cronologia mais precisa do que essa.
Nós tratamos, como eu diria, dia a dia, o que acontece, como vocês.

Questão: pode-se dizer que, se o ser humano não acede à sua Divindade, a humanidade vai,
portanto, morrer por vírus ou por catástrofe natural?

É preciso, efetivamente, compreender, cara amiga, que nem todo o planeta passará à quinta dimensão, em
todo o caso, não todos os seres humanos.
Há um número que permite fazer bascular o conjunto, mas é muito pouco, em relação à totalidade.
Há muitas pessoas que devem refazer um ciclo de 50.000 anos, ou mesmo de 300.000 anos na terceira
dimensão.

Não se esqueçam de que é como se vocês estivessem na escola.



Há os que estão na sexta e outros que estão no curso preparatório, e outros no CM2 e que hesitam em passar
à sexta.
É exatamente a mesma coisa.
Vocês não podem portar julgamentos.
Há almas que estão na primeira encarnação, que não podem compreender a quinta dimensão.
Vocês não podem querer que eles contenham essa expansão.
Nem todo mundo está no mesmo nível.

Questão: por que essa data limite de 2012 em relação ao acesso à quinta dimensão?

Aí, vocês entram em fenômenos astrológicos extremamente precisos.
A terceira dimensão foi iniciada e criada do zero, por Melquisedeque (por Orionis, se preferem), em 50.731
antes de Jesus Cristo.
A data de 2012, adicionada a 50.731, corresponde, muito precisamente, à data de precessão de equinócios,
que corresponde à entrada – que já começou – do sol central da galáxia, que se chama Sírius, cuja irradiação
começou a manifestar-se sobre a Terra desde 1987.
Desde 1987 até 1999, houve doze anos até o último eclipse do Sol.
Entre o mês de agosto de 1987 e o mês de agosto de 1999, há doze anos que correspondem aos doze
trabalhos de Hércules, mas, também, às doze constelações zodiacais.
Em seguida, entre 18 de agosto de 1999 e 2011, há, novamente, doze anos.
E o último ano é a recapitulação dos vinte e quatro anos precedentes.
É extremamente preciso.

Agora, nesse intervalo de tempo, há tomadas de consciência humana que acontecem.

Mas os sistemas solares, os planetas, os sóis evoluem em uma álgebra extremamente precisa, que não sofre
atraso, com ou sem os humanos.
Eu diria, no limite, e, talvez, isso os choque, que a raça humana é uma quantidade insignificante em relação à
evolução do planeta.
A evolução da quinta dimensão far-se-á com ou sem os humanos.
Vocês não estão sós na Terra, há, também, aqueles do Intraterra.
Há bilhões de delfinoides abaixo.

Há peneiras planetárias que passam pelas portas, pelos polos.
As passagens dos extraterrestres não se fazem pelas vias dos ares, como vocês creem.
Não creiam que eles viajam durante milhares de anos.
Eles passam, diretamente, de dimensão em dimensão, pelas portas planetárias, pelos ocos dos planetas.
E, se querem, nós não somos, vocês não são quantidades insignificantes, mas nós somos um grão de areia
nas engrenagens planetárias.

A sacralização da Terra far-se-á com ou sem o humano.
Isso não tem qualquer espécie de importância, mesmo se vocês sejam seres Divinos indestrutíveis.
Há os que vão precisar de milhões de anos antes de compreender isso, em termos terrestres, eu quero dizer.
Mas pouco importa, vocês sabem, efetivamente, que o tempo terrestre não existe.

Questão: o que é dos animais?

A mesma coisa que os vegetais.
A mesma coisa que tudo o que faz parte constituinte deste planeta.
Há animais que estão muito próximos da individualização humana, por exemplo, os cavalos, os cães, os gatos,
os elefantes.
Tudo vai passar à quinta dimensão.
Os vegetais já começaram a subir.

Para aqueles que percebem as auras, os casulos de Luz das árvores, veem, imediatamente, uma árvore que
subiu à quinta dimensão.
A irradiação dela não é mais a mesma, ela não é mais isolada, sua irradiação comunica-se com os outros
vegetais.

Há vegetais que já passaram à quinta.
A estrutura de algumas árvores é específica do vizinho delas, porque elas têm uma raiz na quinta dimensão.
Mas compreendam, efetivamente, que o mais importante é a evolução coletiva do planeta e de todos os seus
habitantes, quaisquer que sejam.
E, sobretudo, a malha, o que se chama a rede magnética que está na superfície da Terra.
As redes sagradas, em especial, estão sob a influência de povos do Intraterra, a quem se chama os
delfinoides, que estão mantendo a coerência do planeta há 300.000 anos porque, com todas as tolices que fez
a raça humana, ela teria explodido há muito tempo.
Felizmente, eles estão aí.
Isso é importante a compreender.



Agora, os planos espirituais, em sua benevolência, esperam apenas uma coisa: é que o ser humano volte-se
para sua Divindade, para sua própria mestria.
Mas, para isso,como eu disse, é preciso a experiência da compressão, a partir do momento em que o ser
humano tiver começado a asfixiar, a partir do momento em que ele começar a ver que tudo o que ele construiu:
esse mundo tecnológico, esse mundo informatizado, esse mundo robotizado, esse mundo que é dependente,
ao extremo, de algo que é exterior ao ser humano.

Quando vocês chegam à quinta dimensão, não há mais necessidade de técnicas.
A única técnica que lhes é solicitada é a mestria da Luz e o agenciamento da Luz.
Tudo se faz naturalmente, com a Luz.
Por isso, eu lhes digo, os extraterrestres, não esperem vê-los em caixas de sucata de metal!
Não são bons extraterrestres.

Questão: você poderia dar-nos uma visão da vida na quinta dimensão?
E da vida na décima primeira dimensão?

A décima primeira dimensão, cara amiga, será para uma próxima vez, porque é muito longo.
Para a quinta dimensão, já, é preciso diferenciar o que é a evolução de um povo humanoide de um povo que
não seria humanoide.
Por exemplo, eu penso nos delfinoides, que evoluem na quinta dimensão no Intraterra.
Já, eles não têm necessidade de comer, mesmo se conservem certa forma de alimentação.

Agora, se se permanecem, se quiserem, nas raças humanoides, vamos tomar um exemplo extremamente
importante, porque eles têm um papel preponderante a desempenhar no fenômeno de ascensão planetária:
aqueles a que se chama os seres de Vega da Lyra, os vegalianos.

A estrutura de quinta dimensão nada mais tem a ver com a estrutura de terceira dimensão.
A vida é diferente.
A vida não tem mais necessidade de sexualidade.
A sexualidade não passa mais pelos órgãos genitais.
Ela não passa mais pela cabeça.
Ela passa pela mistura de vibrações.
Mas isso, as pessoas que fizeram experiências fora do corpo conhecem.

Agora, os circuitos que são implementados não são mais, absolutamente, os mesmos.
A cavidade cardíaca não possui quatro cavidades, mas seis cavidades, três cavidades vezes dois.
Há uma atrofia do sistema digestivo, porque a alimentação não é, absolutamente, indispensável.

Agora, a arquitetura do cérebro humanoide torna-se profundamente diferente.
Os lobos frontais desenvolvem-se de maneira exagerada, porque a telepatia de circuitos prefrontais toma uma
importância extrema, uma vez que a telepatia é desenvolvida.
Há uma sensibilidade extrema à vibração, que não passa mais pelas ondas sonoras, mas que passa pela
vibração direta eletromagnética, percebida pelos captores do cérebro.

O sistema de visão não é mais, de modo algum, aquele que vocês conhecem.
A visão torna-se estereoscópica, ou seja, é uma visão multidimensional.
A vida, também, é diferente na quinta dimensão, para os humanoides, mas, também, os delfinoides.
Há um agenciamento coletivo extremamente específico.

Lembrem-se do que eu lhes dizia: a humanidade não pode mais funcionar com a noção de sombra, com a
noção de Luz e de sombra.
Há apenas a Luz.
Não pode haver elementos que pertençam à terceira dimensão, na quinta dimensão.
O que quer dizer que não pode mais haver doença, tampouco.
A doença é, unicamente, ligada a uma resistência, a uma oposição entre a vontade da alma e a vontade
pessoal.
Isso é extremamente importante a compreender.
Portanto, não há mais doença, mais necessidade de comer.

Há certo número de coisas que evolui, também, independentemente da estrutura.
As regras sociais não têm mais necessidade de existir, uma vez que tudo se faz no sentido da evolução da Luz.
Não há mais necessidade de pôr o que vocês chamam leis.
Não há mais necessidade de pôr regras de funcionamento, uma vez que todo mundo conhece as regras.
São as regras da Luz.

A vida é diferentemente mais fácil na quinta dimensão.
Não há mais essa noção de dificuldade.
Tudo se cria com a Luz e pela Luz.
É profundamente diferente neste planeta, na terceira dimensão.



Aí está o que se pode dizer sobre a quinta dimensão.

Questão: nessa vida na quinta dimensão, isso significa que somos imortais, que não fazemos mais
filhos?

A gênese do filho na quinta dimensão é extremamente específica.
Mas ela depende dos povos.
Se vocês vêm da raça humana e continuam na via humanoide, a gestação, tal como é concebida no interior de
um corpo, não é, de modo algum, a mesma.
Agora, é um pouco difícil falar disso.
Saibam que, nos delfinoides, há alguns grandes golfinhos que vivem no Intraterra (no mundo aéreo e não
hídrico), que têm aproximadamente 200.000 anos (a escala do tempo não é, absolutamente, a mesma).
Mas, para eles, 200.000 anos não é ser imortal, é uma visão completamente diferente da evolução do tempo.
Portanto, é extremamente diferente.

Os vegalianos, por exemplo, há o patriarca de Vega, que é um ser que evolui, agora, há mais de 350.000 anos
no mesmo corpo, porque a estrutura vibratória do corpo de quinta dimensão (mesmo se seja um corpo que
vocês possam perceber na terceira, não é um fantasma, ele pode ter-se, tocar-se), é constituída de silício, ele
não é constituído de cadeias carbonadas, como vocês.
Há uma estrutura diferentemente alta em vibração.

A terceira dimensão pode ser impactada pela quinta dimensão, de maneira extremamente potente, eu diria.
A estrutura de quinta, que tem o ar muito mais frágil de aparência, é muito mais sólida do que a sua na duração
de tempo, porque o sistema que mantém a vida que se chama o DNA não é, absolutamente, o mesmo.
Mas seria extremamente complicado falar demasiadamente antes da quinta dimensão.

Tudo o que vocês têm a fazer, lembrem-se, é encontrar sua Divindade interior.
Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo.
Encontrem seu ser interior, sua Divindade interior, sua mestria.
Todo o resto fluirá da Fonte, naturalmente.

Questão: uma vez que se esteja na quinta dimensão, qual é o objetivo de vida?

Muito simples: passar à décima primeira dimensão.
Isso vai tomar um tempo enorme.
Tudo é experiência.
A vida é experiência permanente.
É uma expansão sem fim para permitir-lhes, após éons e éons, para nos permitir, após éons e éons, retornar à
Fonte primeira, enriquecidos de todas essas experiências.

Quanto mais se afasta do centro após ter passado por zonas de sombra, mais se começa o caminho de
retorno, mais se expande, cada vez mais.
É um pouco paradoxal a descrever, ou seja, quanto mais vocês se afastam do centro e mais se aproximam e
mais se afastam, ainda mais, desse centro.

É uma expansão permanente.
Ser humano é, também, tornar-se um dia, um planeta.
É, também, tornar-se, um dia, um Sistema Solar, é, também, tornar-se, um dia, um Sol ou um Sol Central.
É infinito.
É indefinido.
Há, sempre, trabalho.
Mas o trabalho faz-se em outras circunstâncias específicas.

O trabalho o mais difícil, eu posso certificar-lhes, posso assinar um papel, se quiserem, é a terceira dimensão.
Na quinta dimensão é muito mais fácil.
O trabalho o mais difícil, vocês o têm feito há 50.000 anos.

Bem, caros amigos, espero revê-los.
E vou aportar-lhes, como de meu hábito, toda a minha bênção, todo o meu amor.
E, sobretudo, bom caminho, divirtam-se muito.
________________________________________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente feliz por reencontrá-los neste período extremamente importante, que
é o período de Páscoa.
Eu lhes desejo todas as boas vindas.
Não se esqueçam de que vocês estão nesse período pascal, período da ressurreição, mas, também, período
de energia extremamente, profundamente transformadora.
Período no qual os fundamentos do ano que vem, ou seja, entre agora e o período de Páscoa do próximo ano,
2007, corresponde a um ano extremamente agitado.

Então, se quiserem, vamos passar revista o que faz seus questionamentos, suas interrogações, suas
apreensões, mas, também, suas alegrias.
Então, eu os escuto, caros amigos.

Questão: qual é o objetivo da encarnação?

A encarnação na terceira dimensão é o objetivo comum a toda vida, a toda expansão de consciência, a tudo o
que constitui os universos.
É a experiência, o enriquecimento da experiência.

Através da terceira dimensão existe um processo, eu diria, um pouco específico, que é ligado à
experimentação da sombra, à experimentação da divisão, à experimentação de coisas que não estão,
necessariamente, todo o tempo, em contato com a Luz.
É uma experiência de separação que foi chamada, por alguns, «a experiência da queda».

O objetivo é o de retornar, como sempre, em todos os sentidos do termo, reverter-se, retornar à Fonte.
Há, através desse afastamento da Fonte, o apelo e a sede da Fonte.
O objetivo da encarnação é o que escolheu a alma, para experimentar certo número de eventos, mas, também,
para exprimir a vida e a Divindade através da separação da Divindade.

Questão: como se pode recuperar a energia solar no quotidiano?

Sendo um ser solar, estando na alegria permanente, estando na irradiação permanente, estando na expansão
permanente, e afirmando o «eu sou» e o que lhes deu o Intraterra: «eu sou Um, eu sou a Unidade, eu sou a
Divindade, eu sou a Luz».

A partir do momento em que vocês tomam consciência disso, totalmente, não como uma repetição ou uma
afirmação, mas como a realidade essencial de sua interioridade, naquele momento, vocês estão religados à
Fonte Sol, mas, também, ao Sol Central, mas, também, às outras dimensões.

Vocês não estão mais divididos, vocês saem da terceira dimensão.
Vocês entram na universalidade da vida, na universalidade da manifestação e na não dissociação.
Vocês saem da distância, da separação.
Vocês entram na reunificação.

Questão: a que correspondem a Sexta-feira Santa, a Páscoa, a Ascensão?

Caro amigo, essas informações são onipresentes no ensinamento cristão.
Agora, pode-se falar disso um pouco ao nível espiritual, em relação, eu diria, às novas energias e à quinta
dimensão.

O fenômeno que acontece no momento da festa pascal é o abandono da terceira dimensão, porque ela é
simbolizada pela crucificação.
É, também, a frase que eu lhes dou, frequentemente: «Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
O que poderia ser chamada uma morte é, de fato, uma ressurreição.
Essa ressurreição é quando o Cristo volta sobre a Terra e pede aos seus próximos para não tocá-Lo, porque
Ele já foi ao Pai e voltou da Luz.

O.M.AÏVANHOV – 13 de abril de 2006
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E Seu corpo é um corpo de quinta dimensão, que se chama transfigurado, um corpo de ressurreição.
Esse corpo de ressurreição será mantido durante certo número de dias, de semanas, que são preliminares à
Sua partida com o corpo, ligada ao que foi chamada a Ascensão.

O fenômeno de Ascensão é exatamente correlacionado ao que se chama a ascensão à quinta dimensão.
E vocês compreendem, com isso que, antes de ascensionar, vocês devem morrer para si mesmos, morrer
para a terceira dimensão, renunciar à terceira dimensão, o que fez o Cristo na cruz.

Não há um caminho específico, singular, que seja ligado à encarnação do Cristo.
O que foi ilustrado por Sua vida é o que deve viver todo ser humano que quer aceder a essa dimensão de Luz.
Assim, o mistério da Páscoa e o mistério da ressurreição é ligado à beleza de abandonar-se a outra vontade,
que é a vontade da Luz: Pai, que sua vontade faça-se.

Naquele momento, há a crucificação, que é uma morte para o ego, para o modo de funcionamento superado,
para o modo de funcionamento que fazia com que houvesse um momento em que vocês considerarão que há
o antigo e o novo.
Esse momento de basculamento preliminar ao fenômeno de ascensão vibratória da quinta dimensão é um
momento que deve ser decidido, escolhido, de maneira extremamente precisa, ou por circunstâncias exteriores
(talvez, impostas como a verdadeira crucificação de Jesus), mas, também, em sua vida.

O momento em que vocês decidem dizer: «Pare! Eu não quero mais do que está morto, eu não quero mais do
que é passado. Eu quero o que é o novo».
A partir daquele momento há, ilustrado de maneira um pouco tragicômica pelas religiões, pela tomada de véu
de religiosos que é a renúncia à vida profana.
Mas, aí, é-lhes solicitado, neste fim de ciclo para esse ano, para a vida próxima, renunciar ao que era, talvez,
vocês antes, e que não tem mais seu lugar para aceder à quinta dimensão.

Entre a renúncia e o período da ascensão passa-se, exatamente, um ciclo total.
Esse ciclo, extremamente importante, é ilustrado na vida de todo ser humano, no momento em que ele se
dirige para a realização, que é posterior à crucificação e que desemboca no momento em que se sobe com o
corpo à quinta dimensão.

A diferença essencial é que esse caminho, hoje, não se faz de maneira individual, mas deve fazer-se de
maneira coletiva, ou seja, toda a humanidade junta.
E o que eu chamei, em certo momento, a surra, o espancar cósmico, os golpes de bastão atrás da cabeça, é
esse fenômeno que deve viver-se, que deve permitir-lhes aceder, a título coletivo, na condição de aceitar
renunciar à armadilha da materialidade, à armadilha de seduções, quaisquer que sejam, que os afastam de seu
ser interior, para aceitar, totalmente, a dimensão nova.

Não se pode entrar na dimensão nova com a antiga vibração.
Apenas entra-se na dimensão nova com a nova vibração.
A nova vibração nada mais tem a ver com a antiga.

O que vocês sentem em si há algum tempo, outros, há anos, alguns, mais recentemente, não pode, em caso
algum, acompanhar-se de um acesso a essa nova dimensão, vibração, mantendo o antigo.
Isso não quer dizer que seja preciso abandonar mulher e filhos, o que não quer dizer que seja preciso
abandonar seu trabalho e todo o resto.
Para alguns, é preciso abandonar o trabalho, para outros, é preciso abandonar o lugar, para outros, é preciso
mudar de cônjuge.
Para outros, é preciso mudar algumas coisas que estão «podres», que é necessário ousar deixar cair, que é
necessário ousar deixar, para ir para o novo.
Mas, aí, cada história é pessoal, não há regras estabelecidas.

O que é a regra estabelecida é a regra da renúncia.
Essa regra de renúncia permite o acesso à nova dimensão.

Aí está o mistério da festa pascal e que é diferentemente mais importante do que o mistério da encarnação.
A encarnação corresponde ao processo da queda na terceira dimensão.
É algo que vocês superaram, amplamente.
É a primeira iniciação.
Ela ocorreu há 50.000 anos.

Pode-se estimar que, hoje, mesmo aqueles que voltam as costas para a Luz, penetraram no mais profundo da
encarnação e do mistério da encarnação, mesmo se não tenham, ainda, olhado a Luz.

É-lhes solicitado, hoje, não descer ao mais profundo da terceira, mas voltar a subir à quinta.
Voltar a subir á quinta é o mistério da festa pascal, é o mistério da ascensão.

Questão: se uma problemática de saúde parece ser uma escolha de alma, é correto pedir uma cura?



É perfeitamente possível, cara amiga.
Não é porque há uma escolha de alma que foi decidida antes da encarnação que essa escolha de alma não
possa ser mudada pela própria alma, em função de seus desejos, em função de suas compreensões.
Talvez, a escolha da alma tenha sido – e isso você não pode saber enquanto não o viveu – viver certo
fenômeno e viver a reversibilidade de um fenômeno a um dado momento.
A alma poderia envergonhar-se de não ter passado ao ato, no momento em que ela devia passar ao ato.
Não há, de qualquer modo, qualquer barreira para levar a efeito em relação ao seu pedido.

Bem, caros amigos, vou desejar-lhes uma boa preparação para a Sexta-feira Santa, para a ressurreição
também.
E, sobretudo, avancem na paz, na alegria, no bom humor.
Tem-se a impressão, através de algumas de suas questões, que seus questionamentos e suas interrogações
são como uma forma não de sofrimento, mas de preocupações importantes que não têm razão de ser.
As coisas devem fazer-se de maneira totalmente fluida.

Quanto mais vocês avançam na quinta dimensão, ao mesmo tempo estando na terceira, eu garanto, mais as
coisas devem fazer-se naturalmente, sem interrogações.
Vão ao sentido da fluidez.
Vão ao sentido da Unidade.
E, quanto mais vocês estiverem no sentido da fluidez, mais estiverem na Unidade, mais as coisas fluirão da
Fonte.
E menos haverá questionamentos em relação a coisas, mais as coisas serão evidentes.
A única interrogação situar-se-á nos planos espirituais e não no desenrolar do material na terceira dimensão.
Isso é importante, também.
Nisso, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Reflitam bem em tudo isso.
Eu os amo e eu os abençôo.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, vocês todos aqui presentes, já me
encontraram, alguns, uma única vez, outros, um número incalculável de vezes, eu diria, há vários meses, agora.

Primeiramente, permitam-me observar que, em seus casulos de Luz, uma importante energia de transformação
é posta em movimento, é mobilizada no interior de vocês; permitam-me, primeiro, dizer-lhes o que vejo, para
aqueles de vocês que têm vivido essa energia específica.
É uma energia ligada, como vocês compreenderam, à inversão, essa inversão é, ela mesma, ligada ao
fenômeno a que vocês chamaram pré-ascensional.
Há, nesse nível, um processo de reversão de energias que foi levado a efeito.

Esse processo de reversão corresponde a uma passagem de energias do quarto chacra, que vocês chamam
chacra do coração, ao nível do chacra da cabeça e o chacra da cabeça que passa ao nível do chacra do
coração.
Processo de reversão extremamente importante que é iniciado, eu diria, e sob o governo do Arcanjo a quem
vocês chamam Uriel.

O Arcanjo Uriel intervém ao nível do processo iniciático ligado ao fenômeno de reversão.
Retenham, efetivamente, que há uma passagem de energias da cabeça ao nível do coração e uma passagem
de energias do coração ao nível da cabeça: processo de alquimia, eu diria, extremamente importante, que visa
preparar os canais, as estruturas, os circuitos, se preferem, que vão ser levados a efeito no momento da
transfiguração ligada ao fenômeno da ascensão.

Aí está, caros amigos, se quiserem, vamos entrar, agora, em um processo habitual de respostas às suas
questões, tal como eu gosto.
Então, eu lhes deixo a palavra; agora é com vocês.

Questão: esse processo pode provocar tensões entre a alma e a personalidade?

Completamente, uma vez que há, aqui, um grau de desapego, de mestria, se preferem, de acesso a um nível
superior de mestria.
Mas, às vezes, a personalidade tem dificuldade para soltar o que já foi adquirido, que é considerado como um
ato espiritual.
Mas não se esqueçam de que cada passagem espiritual acompanha-se, a cada vez, de uma renúncia.

A renúncia, o soltar deve ser preliminar, sempre, à nova etapa, e isso, de maneira contínua na evolução tanto ao
nível de uma vida como ao nível da evolução global de almas.
A cada vez que há aquisição de um novo potencial, transformação de um novo potencial, vocês devem soltar o
que foi adquirido a um dado momento.
Isso corresponde, efetivamente, ao que você chama, cara amiga, um fenômeno de tensão.

Lembrem-se do que eu dizia há dois, três meses, em relação aos elementos, em relação ao despertar dos
vulcões do cinturão de fogo do pacífico, em relação aos sismos.
Tudo isso está se produzindo sob seus olhos, o estado, entre aspas, de surra cósmica – tal como eu defini –
pode chamar-se, agora, um estado de urgência, eu diria.
Há uma urgência ao nível do planeta, urgência para a tomada de consciência dos indivíduos, urgência para a
tomada de consciência coletiva do que está acontecendo.

Questão: poderia definir o que é um orbe?

O termo orbe não corresponde, unicamente, a um movimento, como um movimento de uma estrela, movimento
de galáxia, movimento de um satélite em seu movimento perpétuo, entre aspas, de atração, através de seu
planeta para um satélite ou através de um planeta para seu sol.
O orbe é um fenômeno, eu diria, primeiro, matemático, que corresponde a um ir e um retorno da energia, uma
vibração que passa ciclicamente pelo mesmo lugar, com um nível vibratório diferente, no que concerne aos
orbes aos quais você se refere.
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Os orbes correspondem a uma vontade dinâmica da Luz em movimento, através de um circuito extremamente
preciso, determinado de maneira matemática, quase geométrica também.

Isso corresponde aos orbes que são fenômenos de vontade, contrariamente à propagação da Luz que têm em
conta corpúsculos, tanto no mundo de três dimensões no qual vocês vivem como nos mundos
multidimensionais, nos quais a propagação faz-se em todas as direções do espaço em linha reta.
O orbe segue um caminho que não é a linha reta, isso é extremamente importante, é um espaço ou uma linha,
se preferem, imaginário, que seria de natureza curva.
Ora, a propagação curva corresponde a uma dimensão além da dimensão para a Luz.

Questão: há uma relação entre a trajetória desses orbes e as fitas de DNA?

Caro amigo, você toca, por essa questão, um aspecto essencial da mística do DNA.
Efetivamente, o DNA, que é o apoio vibratório de muitas coisas em sua terceira dimensão, é um DNA, em
vocês, profundamente destorcido em relação ao que ele teria podido ser nessa terceira dimensão, que teria
integrado as dimensões superiores.
Coisa que será possível no momento do fenômeno de ascensão, no qual haverá uma replicação em seis vezes
do DNA, para passar para doze fitas de DNA, o que será profundamente diferente do que vocês têm
atualmente, doze pares de fitas de DNA.
Isso, se querem, é outra história, que acompanha a passagem dimensional como a mudança de estado entre o
carbono e o silício, mas isso, também, é outra história.

Agora, há, sempre, nos fenômenos Luz, ou uma propagação linear ou uma propagação que é curva, e vocês
compreenderam, através do que eu disse anteriormente, que a Luz dimensional, quer ela esteja na terceira,
quer esteja na quinta ou, ainda, além, a propagação da Luz é, sempre, em todas as direções do espaço, de
maneira linear.
Mesmo se é um orbe de natureza ondulatória, eu diria, a propagação é de natureza linear, mesmo se o
agenciamento da Luz seja profundamente diferente da quinta dimensão e do que existe na terceira, é sempre
linear.

Em contrapartida, quando se está além das dimensões, isso corresponde a uma propagação de natureza
orbital, eu diria, que é como uma espécie de círculo um pouco deslocado, uma elipse, se preferem, e essa
elipse vocês a encontram porque é o movimento, lembrem-se, e cristalização da vida que é inscrita no DNA,
através da espiral do DNA.

Há, efetivamente, uma ligação extremamente importante, ao nível microcósmico, em relação ao macrocosmo,
em relação às galáxias, entre o orbe de uma galáxia e, efetivamente, o orbe, a elipse que existe no DNA.
Há uma analogia, aqui, extremamente importante.

A propagação da Luz nessa terceira dimensão faz-se – para permanecer simples – digamos, isso vai passar
de dimensão em dimensão, descendo, vibratoriamente, desenhando como um relâmpago a partir dos mundos
os mais sutis.
Dir-se-ia, na cabala, «os mundos Briáticos» vão descer ao longo de Sephirot, ao longo de emanações
energéticas, para encarnar-se na terceira dimensão, fazendo um desenho de linha quebrada, como um
relâmpago, isso não é um orbe.
Em contrapartida, a associação desse relâmpago em linha quebrada que muda de dimensão à espiral vai dar o
ângulo de cristalização do DNA.

Questão: qual é a diferença entre o DNA primário e o DNA atual?
 
O DNA atual é um DNA profundamente remodelado, que foi limitado pelas forças, não involutivas, mas pelos
jogos do processo de encarnação e de descida ao mais profundo da terceira dimensão, pelo nascimento do
ego, pelo nascimento da energia a que vocês chamam distanciada, separada, que os faz ver tudo como
exterior a vocês, exceto o que não é vocês.

Vocês consideram que vocês e o exterior não é a mesma coisa.
Isso é uma energia de distanciação e de separação, que é uma experiência que, eu os lembro, tornou-se
necessária, pelo desejo exprimido pelas almas de descer na encarnação.
É um processo que acompanhou um desaparecimento do DNA primário substituído pelo DNA que vocês têm
em sua biologia, que eu tive em minha vida, e que todos os seres vivos que passam sobre este planeta têm,
que é baseado em um sistema de duas fitas de DNA.

Mas o DNA primário, ou DNA de quinta dimensão (uma vez que é o limite, se querem, do que vocês chamam a
biologia, ou seja, o processo de partículas encarnadas densas), situa-se ao nível da quinta dimensão.
Na décima primeira dimensão apenas começa a haver processos de agenciamento de Luz, sem,
necessariamente, precipitação de aspecto molecular, eu diria, ou de aspecto proteico ou de aspecto de
constituintes que vocês conhecem ao nível biológico.

O DNA primário, que é o DNA que prefigura a passagem da décima primeira dimensão à quinta dimensão, o



nascimento do DNA primário situa-se, portanto, entre a quinta e a décima primeira.
Na quinta dimensão, a propagação da Luz faz-se de maneira eminentemente diferente daquela que vocês
conhecem na terceira, nós já falamos disso.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que esse DNA primário tem particularidades em relação à Luz,
que são totalmente diferentes daquelas que vocês conhecem hoje.
Esse DNA, ao nível da raça humana, deve possuir um número de fitas muito mais importante, para permitir um
funcionamento a partir de núcleos de silício e não a partir de núcleos de carbono.
É, se querem, algo ao nível biológico, que é difícil de compreender de momento, porque há uma composição
celular que não funciona, de modo algum, do mesmo modo.

Questão: beber muito é necessário para as integrações energéticas?

Beber muito é necessário para a intensidade das vibrações que lhes chegam.
Agora, beber muito, quando se está no excesso de água, pode, também, parecer paradoxal.
É preciso não se esquecer, sobretudo, de beber não unicamente água, eu não disse álcool, mas beber,
sobretudo, minerais, sucos de frutas em quantidade importante.
É preciso que haja minerais absorvidos ao mesmo tempo que a água, se vocês absorvem demasiado água,
sem minerais, não é bom.

Todo processo para o suco de frutas, ou uma extração de frutas será extração positiva, quaisquer que sejam as
frutas.
Enfim, se vocês querem dormir, talvez, não valha a pena quilos de laranja à noite.
Eu não disse comer frutas, eu disse beber sucos de frutas, não é, de modo algum, a mesma coisa.

Tomando um suco de frutas vocês vão eliminar certo número de elementos que não comem, como a pele.
Agora, algumas frutas serão, efetivamente, muito mais assimiláveis pelo organismo, e sem demasiado açúcar,
em todo caso, mas convém desenvolver, se vocês bebem muito, a quantidade de minerais que são absorvidos
ao mesmo tempo que o líquido.

Questão: que é das cenouras?

A cenoura não é, unicamente, boa para a linha, é boa para as vibrações também.
A cenoura intervém através do metabolismo da vitamina A.
É um pouco complexo para entrar nisso, mas há, quando do processo ascensional, quando de processos de
transformação energéticos, uma ativação precisa de algumas zonas do cérebro que necessitam de um aporte
mais importante de caroteno, ou seja, pró-vitamina A.
É preciso fazer suco de cenoura.

Questão: o que é da intervenção sobre os três corações, de Maria, e dessa «reversão»?

Não há problema algum.
Lembrem-se de uma coisa extremamente importante: ao nível do cérebro, há dois lobos.
Igualmente, ao nível do coração, há quatro cavidades, mas vocês têm um coração esquerdo e um coração
direito.
Há uma analogia entre o trabalho que se chama de três corações (ou seja, corpo físico, corpo energético e
corpo espiritual) e o cérebro, os hemisférios cerebrais, mas há, também, o cerebelo, que intervém no equilíbrio
alto/baixo.

O cerebelo é a sede do inconsciente coletivo, mas, também, a sede de todas as suas memórias.
Há, nesse processo de reversão, uma passagem, eu diria, de energias, da cabeça ao coração e do coração à
cabeça.

Lembrem-se de que, na descrição que vocês têm do sétimo chacra, há uma parte externa, que corresponde ao
sétimo chacra, e uma parte central, que corresponde ao quarto chacra.
Há, na imagem do sétimo chacra, o quarto chacra, já.
Em contrapartida, no quarto chacra não há a imagem do sétimo chacra.
É a coisa que está chegando, há uma vontade divina de fazer com que o coração torne-se o centro primordial
de emissão de energia, o que não é o caso, de momento.

De momento, seu centro eletromagnético o mais potente é o centro solar, que é situado no plexo solar, o
centro cardíaco, vai tornar-se, na quinta dimensão, um centro não mais emissor/receptor, contração/dilatação,
mas estará em movimento permanente, ainda, em cavidade única e não mais em duas cavidades.
A fusão dos três corações é um trabalho preliminar, assim como o trabalho de reversão é um trabalho
preliminar a isso.

Portanto, em resumo, não há antinomia nem anomalia entre o trabalho de fusão do coração feito por Maria e o
trabalho feito pelo coletivo feminino que leva as energias da cabeça ao coração.

Questão: essa «reversão» é, realmente, uma forma de inversão?



Enquanto vocês estão na terceira dimensão é um relacionamento.
Agora, quando há mudança dimensional, há reversão, em todos os sentidos do termo, o planeta deve, também,
reverter-se, como ele bascula seus polos a cada mudança de vibração.
Assim como a passagem à sacralização do planeta, passagem à quinta dimensão acompanhar-se-á de um
basculamento de polos, mas, também, de uma inversão dos seres humanos, o que não quer dizer que vocês
vão ter a cabeça no coração e o coração na cabeça, mas, simplesmente, o relacionamento vai acompanhar-se
de um funcionamento diferente.

O funcionamento do cérebro é uma emissão permanente de ondas eletromagnéticas, o coração emite, de
maneira intermitente, as ondas eletromagnéticas, isso se tornará mais completamente verdadeiro na quinta
dimensão, será exatamente o inverso que se produzirá, ou seja, a cabeça passará à emissão intermitente, o
mental, o intelecto não estará mais no primeiro plano, mas o coração estará no primeiro plano.
Ele estará, portanto, na emissão permanente, mas é, necessariamente, uma reversão.
Isso não quer dizer que a bomba cardíaca, tal como vocês a concebem, estará na cabeça e que o cérebro
estará aqui, no coração, mas há, entretanto, realmente, um fenômeno de processo de reversão, ilustrado pelas
modificações, também, do que se chama a região cervical em relação ao parassimpático craniano, a região que
faz a comunicação entre o cérebro e o coração.

Questão: é o parassimpático que dificulta o metabolismo, nesse momento, em muitos?

Em alguns casos, perfeitamente.
A zona do pescoço é uma zona extremamente importante, é um lugar de transição, é um lugar de passagem do
ar, dos alimentos, mas é, também, o lugar da eclosão espiritual.
É, também, o que, na cabala que era querida ao meu coração, em minha vida, chamava-se Daat, ou seja, a
porta do insondável, do incognoscível, é a porta das amídalas, que é ligada ao parassimpático craniano, que é
ligada à reversão.

Os ritos de reversão que haviam sido chamados a «Noetologia» destacavam o processo de transfiguração,
que era ligado à ativação da glândula alta maior, que é ligada à carótida.
É, também, um processo de reversão.
O Arcanjo Uriel é ligado ao processo de reversão, de passagem ao décimo primeiro, ao décimo segundo
corpo, ao novo corpo espiritual.
O décimo primeiro corpo é o corpo da reversão, ele é ligado à região cervical.

Questão: por que rigor e misericórdia estão no mesmo nível na árvore de Sephirot?

Sim, mas diferenciados entre a esquerda e a direita, é sempre assim, ao nível da construção da árvore de
Sephirot, há sempre o que se chama uma árvore sefirótica com a coluna do meio, que é o equilíbrio entre a
coluna de direita e a coluna de esquerda.
A coluna de direita, a coluna de esquerda são as duas polaridades, os dois pratos da balança, se prefere, que
permitem estabelecer o equilíbrio.

O equilíbrio, sozinho, nada quer dizer, pode fazer-se apenas através do equilíbrio de duas massas laterais, de
duas energias laterais.
O rigor só, conduz ao desequilíbrio, a miséria só, conduz à desordem, é exatamente o mesmo princípio, há um
equilíbrio a encontrar em qualquer coisa.
É a mesma coisa nos três estágios de Sephirot, nos três estágios da vida da alma.

Então, cara amiga, se você desenha sobre alguém que está diante de você, há, primeiro, a coroa, Kéther, que
desce, primeiro, para a cabeça, para os dois hemisférios do cérebro, que se chama Chokmah e, em seguida,
Binah.
Em seguida há Hesed, Guebourah, Tiphreth, Netzah.
Gebourah é a esfera que se chama marciana, é o rigor, o rigor marciano, o rigor da guerra.
Do outro lado há a misericórdia.

Agora, não lhe dirá grande coisa a mais saber de qual lado está a energia.
O importante é resolver a dualidade dessas duas coisas que são, a priori, antinômicas, de cada lado do prato.
Reuniram-nas ao centro de maneira a passar ao nível inferior.

Questão: isso corresponde às quatro «barreiras» indicadas por Maria?

É exatamente a mesma coisa, assim como ao nível das barreiras dos quadris, há dois outros Sephirot
inferiores.
E, depois, há, ainda, duas outras, aqui, essas duas outras, pouco importa o nome hebraico, mas elas
correspondem às duas polaridades, masculina e feminina de enraizamento.
É papai e mamãe, é o que se chama a porta dos quadris, que correspondem a uma região extremamente
importante, que deve resolver-se no meio, através do Hesod, ou seja, o fundamento, o momento em que o ser
humano torna-se um homem, desembaraça-se de suas raízes paternas/maternas, mas, também, as raízes, eu



diria, mais ao nível simbólico, que é o soltar total em relação à masculinidade, à feminilidade, que se
reencontra, aliás, no alto, ao nível do cérebro.

Mas, aí, você me faz ir muito longe; não é um curso de cabala esta noite.

Questão: poderia falar-nos de medos?

A ausência de medos pode ser gerada, também, por um ego extremamente forte.
A espiritualidade acompanha-se, também, de alguns medos: o medo da queda, o medo do vazio, o medo de
morrer, por que não?
Cada medo é diferente.

O medo é um guard-rail.
Quando eu falo de mestria, é a confiança, ao invés da palavra medo, mas quem diz confiança na vida não
suprime, necessariamente, todos os medos.
Obviamente, quando há uma serenidade interior, quando há um estado de despertar permanente, o medo
tende a apagar-se, mas você acredita que, em minha vida, eu jamais experimentei o medo?
Você acredita que os grandes sábios do Oriente não tenham, jamais, experimentado o medo?
É uma bobagem.
Você acredita que o Cristo, na cruz, não tenha tido medo?

A mestria acompanha-se, também, de medos.
Quando eu falo de mestria, eu não falo de supressão do medo.
E eu ouço os cérebros que refletem, isso acontece sempre, antes que eu saia, há sempre um momento de
reflexão como esse.

A mestria nada tem a ver com o medo.
Agora, se um indivíduo consegue suprimir os medos, através de um artifício, qualquer que seja, seja uma vela,
uma oração, bem, tanto melhor.

Agora, desconfie de um ser humano que não teria, jamais, medo.
Eu diria que ele está completamente perdido em seu ego.
Portanto, aí está, o medo faz, necessariamente, parte do jogo, em todos os sentidos do termo jogo.

Bem, eu lhes agradeço e, como de hábito, eu lhes aporto toda a minha bênção e boa estrada em seu caminho
de encarnação.
Eu lhes digo até a próxima vez.
Até breve, caros amigos.
________________________________________________
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Bem, caros amigos, boa noite.
Estou extremamente contente por reencontrá-los neste lugar.
Temos muitas coisas a dizer-nos esta noite, muitas questões, espero, para nossas conversas, mas, também,
coisas importantes que temos a falar.

Primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas e dou-lhes, de imediato, a palavra, para que vocês possam
exprimir o que têm vontade de exprimir e para que possamos trocar, em um primeiro tempo.

Eu os escuto.

Questão: como atingir a harmonia em nossos corpos sutis?

Caro amigo, nós podemos conceber a harmonia como dois princípios que estão separados, mas que
participam, ambos, do que você chama a harmonia.
Há, primeiro, um estado de equilíbrio, que corresponde a certa forma de harmonia.
A partir do momento em que há um equilíbrio interior entre os diferentes constituintes de casulos de Luz, pode-
se falar, nesse nível, de um equilíbrio e, portanto, de uma harmonia.
Há, também, uma segunda parte de harmonia, que é a harmonia com o universo, com os elementos, com as
entidades, com as relações.
Há, portanto, uma harmonia interior e uma harmonia exterior.

A harmonia interior corresponde a um estado, de algum modo, de equilíbrio, de recentramento, de
recentragem, de equilíbrio entre os diferentes componentes de casulos de Luz e do corpo físico, nesse caso,
há uma harmonia interior.
Agora, há uma harmonia que se poderia chamar harmonia exterior: a harmonia exterior é o momento no qual os
movimentos de energias entre o que vem do exterior e o que é emitido no exterior encontram certa forma de
equilíbrio, aí também, mas um equilíbrio, eu diria, um pouco mais dinâmico, um pouco mais no movimento.
Essa harmonia é a que se pode qualificar de ambiental.

Entre harmonia interior – nos diferentes casulos de Luz, de recentragem em si, entre a parte superior e a
inferior, a inferior e a superior – mas, também, harmonia, segunda parte, ligada à interação dinâmica entre o que
está ao redor de si (no centro o mais profundo) e o que está no interior de si, essa harmonia, como você
compreende, é uma harmonia dificilmente acessível em um estado permanente, porque há, sempre,
desequilíbrios de uma ou da outra harmonia, porque isso faz parte das próprias condições da vida.

Mas existe uma terceira harmonia que é espiritual, que é a harmonia da Luz, que é independente, eu diria, das
imposições da vida, das imposições de seus pensamentos, portanto, independente, eu diria, das duas outras
harmonias.
Essa harmonia é propiciada apenas pela Luz, é um estado de contentamento, um estado no qual nada mais
tem importância do que o próprio estado.
É um estado para experimentar, em momentos privilegiados, alguns monges yogi, alguns meditadores, alguns
Santos, alguns Mestres.
Mas é preciso, efetivamente, compreender que é um estado dificilmente estabilizado.

É possível experimentar essa harmonia espiritual em alguns momentos, em alguns ciclos de sua vida; é,
efetivamente, possível entrar nesses estados de harmonia profunda.
Pode chamá-la a alegria interior, se prefere, que é independente do que pode acontecer no exterior, mas,
também, do que pode acontecer no interior dos diferentes casulos de Luz, que estão em interação.
Essa harmonia é a harmonia do reencontro e da fusão com a Luz na encarnação.
Ela é extremamente difícil, mesmo se seja o objetivo da transcendência espiritual.
Agora, as condições da evolução da alma fazem com que alguns seres tenham que viver essa harmonia
durante tempos mais ou menos longos.

Agora, se vocês devessem viver nesse estado de harmonia espiritual em estado permanente, poderiam,
dificilmente, estar em acordo com a vida material de todos os dias, dificilmente, estar em harmonia, eu diria,
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desta vez, com as pessoas que estão ao seu redor.

A harmonia é um estado ao nível espiritual, é um estado extremamente elevado ao nível vibratório, mas que
não pode acumular-se de vibrações da harmonia interior em relação aos diferentes casulos, mas, também, da
harmonia ligada ao ambiente.
Isso é importante a compreender, portanto, é, também, uma experiência, um estado de experiência específico,
que pode ser proposto ou procurado, em função de circunstâncias da vida, em função de circunstâncias do que
é empreendido pelo caminho da alma.

Portanto, seria ilusório crer que a evolução espiritual, que a mestria espiritual acompanhasse-se de um estado
de harmonia permanente, exceto se você se retira, completamente, da vida das duas outras harmonias.
Naquele momento, não há mais possibilidade, eu diria, de ação, tal como ela é solicitada nesse plano, na
terceira dimensão, para aceder à quinta dimensão.

A diligência de acesso da terceira para a quinta dimensão é uma diligência profundamente ativa, que nada tem
a ver com o que se chama a meditação feliz, a meditação que é completamente estática.
A ação é, certamente, a coisa a mais importante, mesmo se isso gere, aparentemente, uma desarmonia.

Não convém procurar a harmonia, convém procurar a plenitude, o que não é, de modo algum, a mesma coisa,
caro amigo.

Aí está o que se pode dizer sobre a harmonia.
Se isso reflete, já, nos cérebros, não terminaremos esta noite, logo na primeira questão.

Questão: uma cadela, recentemente, atacou nosso gato.
Qual é o ensinamento a tirar daí?

Cara amiga, todo ato, qualquer que seja, é, sempre, um ensinamento, porque ele participa da experiência da
vida.

Agora, a que remete o evento que se produziu?
Para alguns, certamente, a um sofrimento, o sofrimento da perda; para outros, o sofrimento da experiência
vivida diretamente; para outros, um evento totalmente insignificante e, no entanto, é o mesmo evento.

Vai assim, em todo fenômeno vital que se produz.
Mas o importante é compreender que vocês não são esse traumatismo, que não há que ser, eu diria,
concernido.
Não é a indiferença, no sentido no qual vocês a chamam, é, simplesmente, manter – quaisquer que sejam as
circunstâncias da vida – uma total mestria interior.

A harmonia, quando ela vem do exterior, pode ser quebrada por não importa o quê.
Lembrem-se deste inverno, lembrem-se dos elementos que não chegaram até vocês, mas olhem o que
acontece para as pessoas que, de um dia para o outro, perdem uma casa, perdem um parente, perdem não
importa o quê.
Há ruptura.
É na adversidade que se vê a mestria, não é na facilidade.

A espiritualidade não é algo que vai desembaraçá-los como por milagre dos eventos exteriores.
Todos os Mestres, aliás, em sua vida, foram confrontados a períodos extremamente difíceis.
Não há desapego propiciado pela espiritualidade, mesmo pela mestria a mais total, há um soltar, que é
importante.

O soltar não é o desapego, eu diria, da fachada daquele que se diz desapegado de tudo, porque o humano
vive a experiência, cada um com uma coloração específica, de acordo com seu filtro mental, seu filtro
emocional.
Mas, obviamente, essa coloração que vai fazer apreciar o evento de diferentes modos não vai provocar as
mesmas consequências em todos os seres.

O ser espiritual, que está na diligência espiritual, que começou, eu diria, certa diligência de evolução, vai ter as
capacidades, devido aos seus casulos de Luz, de poder apagar, de não ser afetado, profundamente, pelo
evento, qualquer que seja.

É preciso considerar o evento como algo de exterior, porque nada pode acontecer ao nível interior.
Eu sei que é algo que parece extremamente difícil para levar a efeito, é, no entanto, muito mais fácil do que
quando isso concerne, diretamente, a si mesmo.
Aí, é ainda diferente.

Um ser que vive uma experiência que lhe é proposta como algo de exterior, não é a mesma coisa do que viver
uma experiência que é proposta, diretamente, no interior, que põe, diretamente, em causa, a liberdade, por
exemplo, como eu o vivi em minha vida, quando se encontra injustamente, e de maneira arbitrária, posto na



prisão, privado de liberdade.
E pensem em todos esses seres que são capazes – após terem perdido pai, mãe, filho, casa, o que vocês
podem imaginar de terrível para vocês – para recomeçar a vida.
A mestria situa-se, também, nesse nível.

Não há noção de harmonia que se tenha na experiência da vida.
Isso é importante a compreender.
Agora, quando se vive um evento que se considere como traumático, a que é que isso remete, no interior de
si?
É a emoção raiva, é a emoção tristeza, é a emoção visual, é a emoção olfativa ou não sei o que mais, mas o
importante é dizê-lo, aceitar vivê-lo, no momento em que isso se produz, mas não permanecer confinado em
esquemas em relação a uma experiência traumática.

A experiência vive-se no presente, não se pode fazer dela uma projeção no futuro ou que dure além de um
tempo razoável, além do presente no qual, realmente, vocês vivem.
A partir do momento em que a experiência vai provocar um sofrimento que se reproduz em seus casulos de
Luz, isso é extremamente prejudicial, é por isso que convém, realmente, no momento em que vocês vivem a
experiência traumática, e de acordo com o grau do que é vivido, imediatamente, entrar em introspecção e ver o
que isso desperta em vocês que justifique esse estado e a duração do estado.

De fato, o evento o mais traumático que seja deveria ser transcendido, transformado, instantaneamente.
Quando vocês vivem a perda da casa, a casa é perdida no momento em que vocês vivem isso, mas no dia
seguinte, ela pertence, já, ao passado, não faz mais parte da vivência.
A privação é a mesma coisa, a riqueza é a mesma coisa.

Não é preciso estar apegado, qualquer que seja o evento que sobrevenha.
A mestria encontra-se nesse nível.
O que não quer dizer desapegar-se, porque há seres, também, que se dizem desapegados, que estão, de
algum modo, em um pedestal, mas que é completamente artificial, eles colocaram barreiras ao redor deles,
para não sentir, para proteger-se, não é a mesma coisa do que sentir e transcender.
Isso é importante a compreender.

Creio que as crianças sejam muito mais móveis e flexíveis, mesmo se exprimam mais fortemente no momento.
A partir do momento em que a emoção é exprimida, ela não tem mais que fazer parte dos casulos de Luz, e as
crianças têm essa capacidade de eliminar, com extrema facilidade.

Questão: poderia falar-nos dos vegalianos?

Perfeitamente.
Os vegalianos intervêm, frequentemente, com os povos do Intraterra, em relação aos reajustes das redes
magnéticas terrestres, em relação a tudo o que foi vivido pela Terra, em relação ao despertar dos vulcões do
cinturão de fogo do Pacífico.
Há reajustes extremamente importantes a fazer na crosta terrestre, por intermédio do Intraterra, dos quais os
vegalianos participaram.
Há, também, uma manutenção, eu diria, da coesão, que está, diretamente, em relação com eventos
extremamente nocivos, que poderiam ser desencadeados nas semanas que vêm, não de nossa parte, não da
parte dos elementos, desta vez, mas da parte da loucura humana em algumas regiões do mundo.
A Terra inteira é concernida.

Há dois riscos importantes: lembrem-se de que nós havíamos falado dos elementos que se desencadeavam, o
que é o caso, como vocês podem ver nas informações, um pouco por toda a parte, o elemento ar, o elemento
água, o elemento fogo, o elemento terra, também, obviamente.
Nisso, a loucura dos homens está entrando em um maquiavelismo extremamente perverso, desencadeado
pelos povos do outro lado do Atlântico, em relação, em especial, às guerras que se envolvem em níveis, de
momento, sutis, para a dominação dos meios de transporte ligados ao petróleo.
Há, aqui, eventos extremamente perturbadores, que nós tentamos, não eu, em todo caso, mas os planos
outros, como os seres que estão em relação com as redes magnéticas terrestres, evitar, a todo custo, para o
momento de chegar a esse extremo.
Há um período extremamente perturbado, eu diria, no qual devemos, a todo custo, evitar entrar nessa espécie
de abrasamento da loucura humana, um período extremamente perturbado entre os dois meses de maio e
junho.
Para isso, todas as vontades espirituais, todos os planos dimensionais outros tentam despolarizar essas
energias elementares na partida, que são colocadas no espírito humano.

E lembrem-se de que o que acontece no exterior é o que acontece no interior.
Então, o que aconteceu nesses últimos tempos?
Como vocês viram, há inundações extremamente importantes em toda a Europa, não vocês, mas mais do outro
lado.
Houve elementos ao nível da vida da Indonésia, do que se chama o cinturão de fogo do Pacífico, com os



vulcões que fizeram a volta e que despertaram, uns após os outros.
E, do outro lado, no outro lado do Atlântico, há os tornados e as tempestades colossais, que se desencadeiam
em plena terra.

Esses elementos são elementos desencadeados pelas lutas entre as forças espirituais em presença, mas
concernem aos elementos.
Mas o problema é que esses elementos manifestam-se, também, no interior do homem e, no que concerne
aos povos do outro lado do Atlântico, em especial americanos, há essa espécie de ar de loucura que sopra e
que vem reforçar (em lugar de tentar compreender e acalmar o jogo), tentar provocar algo de bastante
desagradável e nocivo, que nós tentamos, por nossa vez, nós também, evitar, a todo custo.

Aí está a coisa importante.
Se se viesse, agora, a esse extremo de massacre nos países que estão situados no Meio-Oriente, haveria,
obviamente, uma espécie de conjunção, também, de coisas observáveis ao nível dos elementos, mas
tranquilizem-se, é uma eventualidade que nós tentamos prevenir, que tentamos retardar, em todo caso, ao
máximo.

Questão: a que correspondem sons específicos que eu ouço, como um canto?

A partir do momento em que há o afinamento vibratório, a partir do momento em que os casulos de Luz
expandem-se, há, efetivamente, certo número de sons profundamente diferentes, que são ouvidos nos
ouvidos, acima da cabeça ou em qualquer outra parte do corpo, mas que, entretanto, correspondem à ativação
de funções superiores da consciência.
Som cristalino, música de violino e, enfim, os coros angélicos, esses sons extremamente específicos
reproduzem-se em função de alguns estados específicos de consciência ligados a leituras, ligados a
meditações, ligados a lugares ou não importa ao que mais.

Não é questão de querer reproduzir esses sons, mas, em contrapartida, saibam que, efetivamente, os
problemas de vibrações extremamente intensas geram, efetivamente, sons e, às vezes, mesmo, dificuldades
para perceber os sons materiais em relação aos sons espirituais.
Há, aí, um processo perfeitamente normal, lógico, que corresponde a isso, mas não se pode reproduzir isso à
vontade.

A meditação no silêncio, efetivamente, é um meio de encontrar esse famoso som cristalino, que é o som
interior, que é o som da fonte de cristal, que é ligado à emergência, através da meditação do silêncio, tal como
eu descrevi em minhas conferências da época de minha vida.
A partir do momento em que se entra no silêncio, o som interior pode emergir, quando se faz calar os
pensamentos, quando se faz calar as emoções, quando se consegue encontrar essa famosa harmonia interior,
e evitando a desarmonia exterior, dirige-se para a harmonia espiritual e, antes de entrar nas plenitudes da
harmonia, o primeiro sinal que aparece é, efetivamente, o som cristalino e, eventualmente, o som dos coros
angélicos, que aparece ao nível da cabeça ou acima da orelha esquerda.
Isso é algo que é ligado à ativação do Si interior, é, aliás, um sinal característico do contato com o Si interior.

Questão: poderia falar-nos dos «crop circles», dos círculos de cereais?

Pode-se, simplesmente, dizer que a inteligência que presidiu a elaboração do que você chama esses círculos
nas culturas é ligada, efetivamente, a civilizações não humanas, não necessariamente extraterrestres, mas, por
vezes, também, Intraterrestres.

Isso está em relação, diretamente, com a tomada de consciência, isso não é, diretamente, exclusivamente,
feito para ser visto por vocês, mas são, também, ondas de formas que são depositadas em lugares precisos
do planeta para energizar os lugares.

É a concretização, na forma, da emergência de algumas energias que são colocadas nesses lugares.
Não há um aspecto apenas de sinalização para vocês, mas um aspecto diferentemente mais importante para o
planeta.
Em alguns casos, obviamente, há uma fase, eu diria, um pouco codificada de informações para a raça humana,
sob forma matemática, geométrica.
Mas o papel primordial deles é, antes de tudo, um papel energético em relação aos lugares onde eles
aparecem.

Questão: é interessante subir a própria taxa vibratória antes de adormecer?

Há mais interesse em fazer isso ao despertar, porque, se você quer passar uma má noite, você não tem que
fazer isso.
A subida vibratória produz-se pela manhã, certamente, não à noite.

A noite é um momento de interiorização da energia, no qual não se tem necessidade de subir na vibração,
como você diz, no sentido que você entende.
É um processo que deve aparecer, sobretudo, pela manhã.



É um processo que deve aparecer, sobretudo, pela manhã.

Bem, caros amigos, eu lhes desejo uma boa noite, eu lhes digo até breve.
Recebam todo o meu amor, toda a minha bênção.
Eu os saúdo.
Eu lhes digo até breve.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bom dia.
Alguns de vocês já vieram, outros, é a primeira vez que vêm assistir a essas trocas que são tão queridas ao
meu coração e à evolução espiritual do planeta que vamos viver, todos juntos, se, efetivamente, quiserem.

Então, primeiramente, gostaria de dizer-lhes certo número de coisas porque, sobre este planeta, nós falamos,
frequentemente, seja eu mesmo ou outras entidades que intervêm por intermédio de vários médiuns, também,
por outra voz, da ascensão à quinta dimensão, da vinda da quinta dimensão.

Aconteceu uma coisa extremamente importante: há agora uma semana, um pouco mais de uma semana, nós
entramos, de maneira efetiva, eu diria, na possibilidade de manifestação da quinta dimensão, no limiar da
terceira dimensão.
Um aspecto vibratório extremamente potente tornou-se possível por algumas configurações astronômicas, eu
diria, que tornam possível a manifestação importante, de maneira, eu diria, tangível, perceptível, palpável
mesmo, vocês diriam, dessas energias novas, nas quais a sombra não existe mais.

Mas, antes de ir mais longe nesse processo, gostaria que começássemos a trocar.
Eu lhes digo isso, simplesmente, porque o trabalho da Mamãe lá de cima será extremamente diferente, desta
vez.
A finalidade é, sempre, a mesma, mas a presença da quinta dimensão na terceira dimensão permite a ativação
muito mais fácil, em vocês, através do casulo de Luz, através do chacra, também, a possibilidade real,
completa, de pôr em vibração as novas estruturas vibratórias que correspondem à emergência de seu novo
estado de consciência.

Essas estruturas novas correspondem ao que se chamou de cinco novas frequências harmônicas, se
preferem, o que se chama de cinco novos corpos, os cinco novos casulos de Luz.

Agora, eu lhes deixo a palavra, caros amigos.

Questão: eu assisti a uma conferência, sexta-feira passada, na UNESCO, de pessoas que falam do
que acontece atualmente.
O que você pensa disso?

Pessoalmente, cara amiga, eu não estava presente na UNESCO, como você quer que eu responda a essa
questão?
Seria necessário certo número de elementos aos quais eu pudesse, eu mesmo, colocar a questão aos seres
com os quais eu estivesse.
Parece extremamente difícil responder, precisamente, a essa questão.

Entretanto, o que podemos dizer, de maneira muito mais insistente, eu diria, de maneira muito mais formal, é
que, atualmente, devido à abertura de algumas pontes, de algumas portas, de alguns portais de comunicação,
é bem evidente que vocês estão, ainda, na terceira dimensão por algum tempo e, nessa terceira dimensão,
vocês sabem que é o domínio da separação, o domínio da divisão, o domínio no qual podem manifestar-se
forças de naturezas antinômicas que não são, necessariamente, forças evolutivas da Luz que eu chamo
autêntica.

Há, obviamente, certo número de movimentos, certo número de associações, certo número, eu diria, mesmo,
de movimentos humanistas, por que não?, que se reivindicam como tais, cujo objetivo não é aquele que é
publicado, cujo objetivo é o de associar energias, associar pessoas não para um objetivo publicado claramente,
mas para um objetivo que está escondido, que é o de desviar, obviamente, as forças de boa vontade, as almas
que se abrem à Luz para orientá-las para forças não luminosas.
Isso é uma realidade.
E essa realidade, hoje, está, certamente, em sua dimensão, cada vez mais presente.

Agora, eu repito, apenas seu julgamento interior, sua percepção interior do que lhes propõem, dar-lhes-á a
mestria de decidir se isso é, realmente, do plano da Luz ou do plano que não é da Luz.
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Isso é algo que deve experimentar-se, não com as palavras, mas interiormente, saber se o sentimento, saber
se a vibração que corresponde a esse movimento é algo de correto ou de não correto, para além das palavras,
para além das aparências, para além do rosto do que é proposto, qual é a finalidade?

Todo movimento que visaria acelerar os indivíduos em um sentido louvável de associar, mas que não iria até
propor-lhes a total mestria do que vocês são, ou seja, um ser de Luz, isso é um movimento que não participa
da Luz, isso é extremamente claro.

Muitas pessoas pensam, hoje, em reunir-se, porque é um período de reunião e inúmeros canais falaram dessa
noção de reunião, em lugares precisos do planeta, no espírito, também, e em muitos países.
Mas, obviamente, as forças que procuram associar não fazem, todas, parte da Luz autêntica.

O que vocês sentem?
Qual é o apelo que vocês sentem, para além das palavras, para além da vestimenta que está presente?
O que há por trás disso?
Será que há a realidade, a conformidade entre o que está presente, o que é reivindicado e o que está,
realmente, no interior da finalidade autêntica?
Qual é o efeito em vocês do que é proposto?

Se há, como eu senti, através do casulo da Luz dessa pessoa, uma raiva, é que, de algum modo, não está
correto, é algo que está, já, talvez, em via de ser desviado, que não vai ao sentido da mestria e da liberdade
individual.

Questão: o que é dos autistas, da liberdade real e da evolução deles?

É um problema extremamente vasto, eu diria, que requer não uma resposta uniforme, mas respostas múltiplas.

Primeiramente, certo número de regras: todo ser que decide encarnar-se na forma deficiente, seja ao nível do
corpo ou nas formas do isolamento do espírito que é o autismo, é uma escolha deliberada, é uma experiência
desejada pela alma.
Não há, nesse nível, qualquer noção de punição ou de qualquer coisa que não seja deliberado e de maneira
experimental, decidida pela alma.

Agora, os pais que teriam esse tipo de filhos não são, tampouco, punidos, ao contrário, mas enriquecidos por
uma experiência que é, certamente, vivida como algo de muito difícil, em alguns momentos, mas, também,
extremamente enriquecedor, porque vai desenvolver vias de comunicação, vias de relação que nada mais têm
a ver com as vias habituais, comuns, fáceis, de comunicação, mas vão empregar, de maneira privilegiada, as
vias do coração, as vias do perdão, as vias do soltar, as vias da aceitação que serão, para algumas almas,
extremamente importantes.
Isso é uma realidade.

Agora, quando falamos do processo de mestria, é evidente que esses seres não estão na liberdade, porque
eles escolheram.
Agora, também através do movimento ascensional que se decide, a passagem da terceira à quinta dimensão, é
evidente que certo número de almas irá, diretamente, à quinta, sendo liberados desse corpo de limitação,
desse corpo de sofrimentos e, outros, transmutarão, totalmente, o corpo, totalmente, ao mesmo tempo tendo
partido de um nível vibratório completamente deformado, mal informado, mas acederão, entretanto, a esse
corpo de Luz, a esse casulo transcendido, transformado, de quinta dimensão.

Não há meio de antecipar, hoje, de saber quais são aqueles que escolherão transformar essa matéria
deformada, esse espírito deformado para aceder à radiância total da quinta dimensão.
Porque é uma escolha que será, eminentemente, pessoal, mas se aceita esse período específico que vocês
vivem, que vive o Sistema Solar há, aí, um enriquecimento extremamente importante de almas que entram em
relação através dessa deficiência.

Aí está, cara amiga, a resposta que eu posso dar.

Questão: o que vai tornar-se o mundo material na quinta dimensão?

Quem disse, cara amiga, que o mundo material ia desaparecer na quinta dimensão?
Há duas evoluções que são possíveis.
Há seres de sistemas Extraterrestres ou Intraterrestres, como eu já disse, que evoluem há, já, centenas de
milhares de anos, em todo caso, para os povos Intraterrestres que evoluem na quinta dimensão, ao mesmo
tempo tendo um corpo que vocês qualificariam de carne, um corpo físico, mas transcendido, um corpo de Luz,
mas um corpo físico, entretanto, que não tem a mesma fisiologia que um corpo de terceira dimensão, mas que,
entretanto, possui uma corporeidade.
A diferença essencial, ao nível vibratório, eu iria, situa-se ao nível de ausência de sombra.

Na quinta dimensão não pode haver corpo de sombra, não pode haver corpo de divisão, não pode haver corpo
de separação; há, unicamente, a Luz.



Agora, a passagem à quinta dimensão com o corpo acompanha-se, também, do fenômeno que foi chamado
ascensão, a ascensão não se faz no espírito, ela se faz corpo e espírito, é o que está previsto para a maior
parte dos seres sobre este planeta, que farão o caminho da ascensão.

A quinta dimensão existe, também, independentemente da corporeidade, é o que foi chamado pelos Mestres
orientais do século passado, no tempo de minha vida, o Supramental, que os orientais hindus chamavam os
planos da Chita,ou seja, planos nos quais a velocidade mínima é a velocidade da Luz, mundos nos quais não
há sombra projetada, nos quais a vida é possível, também, sem corpo.

Agora, a vibração de quinta dimensão, quando se manifesta na terceira, como vocês o verão daqui a pouco, é
uma energia extremamente densa, extremamente rápida, mas densa, uma energia material, mas material não
dividida, material unificada, eu diria.
A diferença está nesse nível.

Vocês têm experimentado, há mais de cinquenta mil anos, eu experimentei, também, em minha vida, essa
dimensão terceira, com suas oposições, com seus caminhos de desvios que todos tomamos, mas, também,
essa dualidade essencial que habita cada um de seus atos, cada um de seus pensamentos.
Então, na quinta dimensão, tudo isso não existe mais, com ou sem a materialidade, e não é questão de dizer
que a ascensão seja um fenômeno que se faz sem a matéria.

A Terra, o planeta no qual vocês estão vai sacralizar-se, totalmente, é um planeta que é chamado a tornar-se
um planeta sacralizado.
Ele já é sacralizado, devido à consciência dele ao nível Intraterrestre, ali, onde vivem os Intraterrestres.
Agora, é o mundo de superfície que deve espiritualizar-se, mas com o planeta que, ele também, vai
espiritualizar-se.

Mas espiritualizar-se não quer dizer abandonar a matéria, o fenômeno de ascensão deve fazer-se com o corpo,
para a maior parte das pessoas que o decidirem.
Agora, para aqueles que acederem à quinta dimensão sem o corpo, eles passarão por fenômenos de transição
a que vocês chamam a morte e, agora, aqueles que recusarem o acesso à quinta dimensão, não serão
condenados às chamas do inferno, mas serão, simplesmente, reencaminhados a mundos de terceira
dimensão, para reiniciar um novo ciclo de cinquenta mil anos.

Questão: qual ensinamento essencial é preciso reter para guiar nossa evolução para a quinta
dimensão?

Há duas palavras essenciais, cara amiga, em sua questão, que são, verdadeiramente, primordiais, essenciais,
que devem invadir a consciência de todo ser humano no caminho para a quinta dimensão.
A primeira é chamada «soltar».
Soltar, em relação aos problemas; soltar, em relação ao que os dilacera; soltar, em relação ao que
sobrecarrega seu mental, sua vida, em todos os seus aspectos, tudo o que não vai ao sentido de seu
desabrochar.
E, ao mesmo tempo desse soltar, vem uma segunda coisa, que é a mestria.
A mestria é desembaraçar-se de todos os gurus, é desembaraçar-se de todos os Mestres exteriores e tornar-
se seu próprio Mestre interior, tornar-se sua própria Fonte de Luz, porque vocês são filhos da Luz, vocês são
filhos da Fonte.

É preciso despertar essa dimensão em vocês, não há técnicas complicadas, não há que inclinar-se sobre
ensinamentos, quaisquer que sejam, como eu o fiz em minha vida.
As coisas estão aí, hoje.
É tempo de colher o fruto, de acolher a vibração, é tudo o que é solicitado a fazer: a mestria, o acolhimento que
corresponde, também, ao soltar.

Como vocês querem aceder à quinta dimensão, inteiramente, conservando reflexos de funcionamento da
terceira dimensão?
Na quinta dimensão, a sombra não é possível, a doença não é possível, o ego não é possível.
A consciência, como eu já disse na última vez, não funciona de maneira individual, ela permanece
individualizada, mas funciona de maneira coletiva.
A empatia, a telepatia tornam-se os modos de comunicação privilegiados, vocês não são mais limitados pela
linguagem, aí está o importante.

Então, podem-se propor estágios, ensinamentos sobre a evolução, sobre a ascensão, sobre as liberações,
mas tudo isso, eu diria, são tolices, hoje.
O importante é ser você mesmo seu próprio Mestre interior, olhar no interior de si, para nada serve olhar um
modelo exterior.

Certamente, pode-se, sempre, encontrar um interesse em desenvolver virtudes que estão em relação com a
quinta dimensão, mas isso não é um ensinamento, não são estágios, é uma atitude de cada minuto da vida,
através do comportamento, de uma atitude, de um funcionamento que é correto, que está em acordo com a
mestria, que não vai contra a liberdade individual.



mestria, que não vai contra a liberdade individual.

Aí está o essencial para o acesso à quinta dimensão.
Não se deve deixar-se enganar por piqueniques, não se deve deixar-se enganar por movimentos religiosos ou
espiritualistas, quaisquer que sejam.
Vocês devem adquirir a mestria e, quem diz mestria, diz liberdade e soltar.

É preciso, também, como diziam outros santos personagens que eu encontrei em minha vida, conseguir matar
todos os modelos, quaisquer que sejam.
Não é fazendo referência a uma experiência do passado, a modelos religiosos obsoletos que vocês chegam à
mestria de si mesmos, porque tudo o que foi construído na terceira dimensão, mesmo nas mensagens as mais
fantásticas, mesmo do maior neófito que veio sobre o planeta, não foram, propriamente, caminhos de evolução,
uma vez que foram recuperados por movimentos de poder, pela maior seita que existe sobre este planeta,
obviamente.

É preciso, efetivamente, compreender que, hoje, vocês são vocês mesmos, é-lhes solicitado redescobrir sua
Divindade, não lhes é solicitado despertar o kundalini, despertar os chacras, o terceiro olho, isso vem sozinho,
porque vocês são isso, não há que procurar no exterior de si.
Isso é extremamente fundamental.

Questão: o que é da dimensão intermediária, a quarta?

Cara amiga, é evidente: entre a terceira e a quinta, necessariamente, há um buraco, vamos chamá-lo de quarta,
é extremamente prático.
Então, efetivamente, há dimensões de nível 1, 2, 3, 4, e até um número, eu diria, indefinido, e há, também,
dimensões que estão além das dimensões que se conta assim, mas isso é muito complexo.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que há planos de manifestação da vibração, de concretização de
dimensões.
A terceira é um tempo de vida, a segunda é um plano intermediário que não recorre a desenvolvimentos da
vida, mas que são estruturas que sustentam a vida.
No que concerne à quinta dimensão, é um plano no qual vocês podem viver, é um plano vivo.

A quarta dimensão é uma dimensão de natureza intermediária que estrutura e organiza a vida na quinta.
Subindo, como eu já expliquei, aqui ou alhures, há dimensões vitais, porque vivas, há vibrações de dimensões
que são intermediárias, que existem, obviamente, mas que correspondem, de algum modo, a apoios de vida.
As vidas fazem-se na décima primeira dimensão, na décima oitava dimensão, na vigésima quarta dimensão,
mas, entre a décima primeira e a décima oitava, há sete planos dimensionais que são lugares de estruturação
de dimensões superiores.

Agora, não há vida, no sentido em que vocês entendem, na quarta dimensão.
A quarta dimensão é uma estrutura de natureza intermediária.
Algumas formas de vida, que eu qualificaria de elementares, tentam sobreviver na quarta dimensão, mas não é
um nível de vida consciente, no sentido em que ela é na terceira, na quinta, na décima primeira, na décima
oitava, é diferente.

Questão: como a vida desenvolve-se na nona dimensão?

É extremamente complicado.
Houve certo número de ensinamentos que foram dados por seres que passaram ao outro lado, já há
numerosos anos, numerosos testemunhos de seres que vivem nos espaços iluminados da Luz a partir da
quinta, nona, décima primeira, intermediárias décima quarta, décima quinta, décima oitava e além.
Agora, é muito difícil exprimir o que acontece nessas dimensões.

Eu já exprimi, eu creio, na última vez, que havia dimensões nas quais não havia mais corporeidade.
Por exemplo, na vigésima quarta dimensão, as formas de vidas manifestadas são estruturas – se se pode falar
de estrutura, mas não é uma estrutura, é da Luz – angulares.

As almas, se é que se possa falar de almas (fala-se, antes, de super almas, de algum modo, que estão além
dos anjos, além do que vocês conhecem, mesmo muito longe do que eu posso, entre aspas, ver, sentir,
perceber em alguns lugares do universo), mas que são formas evoluídas de vidas, que têm uma forma
triangular, mas que não têm outra estrutura que não a estrutura de Luz.
Isso é muito complicado.

Agora, ao nível da quinta dimensão com os corpos de terceira dimensão, a dimensão na qual vocês devem ir, a
diferença essencial é o que eu já disse na última vez, que eu repito, brevemente, ou seja, que não há sombra,
que a célula viva constituiu os seres vivos humanos ou outros com certo número de cromossomos que é
diferente, de pares de cromossomos, que é diferente daquele que vocês conhecem.

A maior parte da vida na terceira dimensão é organizada a partir do carbono.
Na quinta dimensão, é organizada a partir do silício, do cristal de rocha.



Em outras dimensões, aquelas de onde eu venho e acima, há, ainda, outros constituintes, que nada mais têm a
ver com aqueles que vocês conhecem aqui, presentemente, mas nós estamos em estruturas que vocês
chamaram, eu creio, do quartzo e do lecton, nas quais a partícula elétron, próton, nêutron, neutrinon não existe
mais, mas é extremamente complexo a explicar.
Mesmo os modelos matemáticos que foram feitos sobre esses espaços provaram, simplesmente, a existência
deles, mas não sua descrição, isso é diferentemente mais complexo, porque há implicação, se querem, de
realidades dimensionais.

Hoje, vocês estão em corpos de terceira dimensão, mas são constituídos de átomos que vêm da primeira e
segunda dimensão.
Vocês têm apenas muito pouco constituintes de quinta dimensão.
Certamente, certo número de seres, há muito tempo, descreveu o que ia acontecer no fim do século XX e no
início do século XXI, o que vocês estão vivendo, a junção de casulos de Luz diferentes, que correspondem, de
fato, à revelação de sua Divindade, que estava escondida há cinquenta mil anos está exteriorizando-se.
Isso se traduz por certo número de sintomas ao nível dos corpos físicos, ao nível dos espíritos, ao nível das
almas, ao nível, também, psicológico, uma sede de liberdade imensa e, ao mesmo tempo, um medo, uma
necessidade de reunir-se, uma necessidade de mudar de vida.

Olhem, hoje, o número de pessoas que mudam de vida, por toda a parte ao redor de vocês: há um frenesi de
mudança.
Então, alguns não compreendem o que acontece, e aqueles que não têm evolução espiritual avançada vão
ilustrar isso por mudanças de sua vida material, unicamente.
Eles vão mudar de lugar, vão mudar de mulher, vão mudar disso, enquanto não mudam interiormente.
Eles aplicam no exterior o que deveria intervir, também e sobretudo, no interior.
Porque isso faz parte da emergência, eu diria, de energias de quinta dimensão.

Lembrem-se, contudo, que na quinta dimensão não há doença possível, não há sombra possível, a sombra não
existe.
Quando eu digo sombra, eu faço referência não às forças da sombra, eu faço referência à sombra portada.
A Luz vem de toda a parte quando vocês entram na quinta dimensão; há luzes outras que não a luz do Sol, mas
a Luz está presente por toda a parte, ela é irradiada pela própria Luz.
Se querem, pode-se dizer que, hoje, quando vocês falam de luz, falam de uma fonte de luz que é o Sol, que é
a luz elétrica, que os têm iluminado, que é a lua.

Na quinta dimensão há, sempre, o que se chama essas luminárias, mas há uma Luz autogerada pelos seres
que povoam a quinta dimensão.
A quinta dimensão é Luz, portanto, se há uma Luz que banha a totalidade do espaço, isso quer dizer que não
pode haver sombra, uma vez que a Luz não está, unicamente, ali, onde há a fonte, mas ela está por toda a parte
ao redor dos seres.
Essa é uma das características da Luz.

Agora, a constituição, também, do que vocês chamam, eu creio, o prana, nada mais tem a ver com o que existe
na terceira dimensão, as formas geométricas são muito mais harmonizadas para preencher a totalidade do
espaço.
A forma globular que vocês conhecem não existe mais, é uma forma hexagonal.

Questão: essa manifestação da quinta dimensão já é perceptível em nossos corpos?

Sim, é perfeitamente perceptível por aqueles que, sensíveis a essa energia, abriram certo tipo de canais,
obviamente.
Há um reforço de energias ao nível do que vocês chamam o sétimo chacra, ao nível da coroa.
Há um aumento da força vibratória e da amplitude dos casulos de Luz e, em especial, do casulo etéreo que se
torna cada vez mais azul, cada vez mais elétrico, de algum modo.
Isso é específico dessa nova energia que chegou na semana passada.

Há, também, a ativação de algumas zonas do corpo, que não estavam, ainda, ativadas, que correspondem, em
especial, à região do nariz, no qual se encontra o que foi chamado o décimo segundo corpo.
Também ao nível da região do palato, na qual se encontra o décimo primeiro corpo.
Também ao nível do que é chamado, pelos orientais, o canto da alma, ouvido ao nível do ouvido, esse canto da
alma modificou-se, profundamente, ganhou duas oitavas.
Isso quer dizer que há uma penetração extremamente potente, em todo o planeta, da vibração quinta.

Aí estão os sintomas essenciais que se produzem.
Obviamente há, também, o que se produz ao nível da consciência, diretamente, essa sede de mestria, essa
sede de Luz no sentido literal do termo.
Agora, as modificações físicas estão em curso, elas já começaram essa grande mutação.

A passagem para os fenômenos ascensionais começaram há, efetivamente, muito tempo, caros amigos,
simplesmente, houve certo número de etapas, essas etapas reforçaram-se, ultimamente.



simplesmente, houve certo número de etapas, essas etapas reforçaram-se, ultimamente.
Uma etapa importante, eu diria, para a última, em data, essa etapa é a possibilidade da energia de quinta, pura,
direta, manifestar-se no corpo de terceira dimensão.
Isso é novo.
Isso quer dizer que, para alguns, vocês vão começar a experimentar, a apreciar essa energia quinta e seus
efeitos ao nível dos casulos de Luz, ao nível da consciência, ao nível do corpo.

Questão: como se pode acompanhar o entorno desinformado das mudanças atuais?

Irradiando-o com sua própria Luz.
Não procure transformar o mundo, transforme o que você é.

Quanto mais você for ao seu caminho de aquisição de mestria, mais irá ao caminho do soltar, mais será um
exemplo vivo da transformação.
Você não poderá transformar alguém que não quer pelas palavras, você não pode prometer a ele montanhas e
maravilhas, sobretudo se isso não acontece para ele.
Em contrapartida, você pode mostrar-lhe o exemplo da radiância que você é, de um ser que está despertado,
despertado a si mesmo, através da aquisição e através do deixar fazer da quinta dimensão em si.

Esse trabalho é o que diferencia, de maneira formal, hoje, o que se chama a liberdade do que se chama a
chantagem ou o querer, a todo custo, que o outro se transforme.
Não, absolutamente, apenas o que você é, você se torna, é capaz de transformar seu entorno, como você o
chama.

Se seu entorno, agora, não quer transformar-se, aí também, convém soltar, quaisquer que sejam os laços que
o une ou que o uniam a esses seres, sejam filhos, pais, cônjuge, isso não tem qualquer espécie de
importância.
Você deve compreender que a família espiritual é, de longe, mais importante do que a família terrestre, que é
apenas o pálido reflexo do que é uma família espiritual, do que é uma família de almas.
Isso é extremamente importante a compreender agora.

Há desconhecidos que estão no outro extremo do planeta que são mais próximos de vocês do que seus
próprios filhos, e convém, também, não querer, através do que vocês vivem como transformação, a todo custo,
que o outro seja como vocês.
Talvez, ele tenha feito a escolha de ser para a terceira dimensão, talvez, ele tenha feito a escolha de aceder um
pouco mais tarde a esse novo estado de radiância de vibração.

Você pode apenas propor o que você é, em toda abertura do coração, para deixar irradiar o que você se
tornou.
Você poderá, também, através dessa atitude, eu diria, de neutralidade benevolente, também, enervar ainda
mais os outros, mas isso faz parte, também, do caminho, porque as pessoas que não compreendem têm
medo, elas não têm vontade que seus próximos sigam para essa Luz, porque têm medo da Luz.
Isso, também, é uma realidade.
Então, é preciso permanecer na mestria e no soltar.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/. 
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Pergunta: Qual é a ligação que existe entre Melquizedeque, Orionis e Cristo?

Evidentemente, ORIONIS é o grande Mestre iniciador, o Grande Comandante do Sistema Solar, que, eu diria,
iniciou o processo da 3ª Dimensão, desde mais de 50.000 anos.

MELQUIZEDEQUE, que é o Ancião dos Dias, era um walk-in de ORIONIS.
Eu lhes disse que o meu Mestre venerado BENÇA DEUNOV, criador da Fraternidade Branca Universal foi, em
determinados momentos da sua vida, o walk-in de ORIONIS, mas não walk-in como descritos com a saída

total da alma para dar lugar a um outro.
Esse processo de walk-in funciona de maneira diferente: há acordo entre duas almas, mas não há liberação
total da alma; um pouquinho, se vocês o desejarem, como alguns canais que seriam capazes de abrigar, ao

mesmo tempo, várias entidades, alguns são capazes disso, de maneira totalmente consciente.
O canal no qual penetram as entidades de Luz, por onde passa também a Kundalini, o canal que se encontra

na coluna vertebral, é suficientemente amplo graças ao advento da 5ª Dimensão, para permitir uma
comunicação, eu diria, múltipla, com múltiplas entidades.

E há entidades, mais precisamente, que gostam de contatos Vibratórios com alguns canais, e que podem ficar
perto, permanentemente.

Os processos de canalização dos médiuns estão também prestes a mudar.
Agora, qual é a ligação que existe com CRISTO?

O CRISTO que eu qualifiquei de maior entidade planetária, porque CRISTO pertence ao Sol, porque CRISTO
veio fazer o sacrifício do sangue derramado para salvar, realmente, para mostrar a Via, o Caminho, a Verdade,

para o Amor, para um estado multidimensional (o que não foi o caso de ORIONIS, que permaneceu oculto,
ele).

Nesse sentido, Ele é realmente o guia, o Mestre, o último, o Filho da Luz.
ORIONIS não é filho da Luz, ORIONIS é um criador da Luz, não é perfeitamente a mesma coisa.

ORIONIS tem um papel que é diferente de CRISTO, ele faz parte dos grandes instrutores da humanidade, o
modo de Vibração não é exatamente o mesmo.

Essas são as diferenças essenciais que existem entre ORIONIS (e a história planetária que ele tem suportado
desde 50.000 anos) e CRISTO (que assumiu, Ele, o encargo por contrato de alma, entre ORIONIS e

CRISTO).
Mas CRISTO está mais próximo da evolução deste planeta, está mais próximo, eu diria, da alma humana

individualizada.
ORIONIS, embora houvesse almas em que ele penetrou como walk-in, como vocês dizem, ele não tem

contato privilegiado com todas as almas existentes sobre o planeta, nem os meios para se dirigir a grupos de
almas e nem a almas individuais, sendo aí, também, uma diferença essencial.

ORIONIS comanda o que foi denominado “os 24 Anciãos”, aqueles que presidem os destinos do planeta e
das almas também, está aí uma diferença.

Há, também, uma diferença, eu diria, de origem: CRISTO vem do Sol e do Sol Central da galáxia, ORIONIS,
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como o seu nome indica, vem de Orion, isso, estritamente nada tem a ver.
Orion é um mundo de instrução, é um mundo de direção.

CRISTO é um mundo de ensinamento profundamente diferente, é o mundo do Sol, do Sol Central, o pivô do
mundo, de alguma forma, mas não há filiação comum, mesmo se houver contratos que foram celebrados, é

claro, porque eles assinam contratos lá em cima, como aqui.

***

Pergunta: quais são as diferenças entre os ensinamentos de Krishnamurti e o seu?

Cara amiga, eu tenho, primeiramente, que especificar que a finalidade é, estritamente, idêntica, já que o meu
bom amigo KRISHNAMURTI, mesmo se ele passou por caminhos profundamente diferentes, o seu caminho
foi um caminho de despojamento que não desejava se apoiar absolutamente em nada, exceto na consciência

liberada de todo entrave.
Quanto a mim, eu escolhi (assim como BENÇA DEUNOV) perpetuar o ensinamento da Cabala porque ela era,
aos olhos de ORIONIS e aos meus olhos, a sabedoria mais autêntica durante a minha vida que era desejável

perpetuar e que permitia, de maneira segura, sem perigo, aceder à Luz.
KRISHNAMURTI era um Mestre completamente iluminado e era, também, de uma grande fragilidade, de

grande irradiação, mas, também, que buscou mostrar o que era o ensinamento pelo exemplo vivo que ele era.
Houve necessidade, eu diria, de um pouco menos de tecnologia espiritual do que o meu ensinamento.

Era um ensinamento pelo exemplo.
KRISHNAMURTI foi, certamente, durante o período recém-encerrado, um grande Mestre, mas que nada tem a
ver com a linha de Orion, mas que trabalhava, entretanto, no mesmo objetivo, na mesma finalidade, se vocês

preferirem, da Luz autêntica e de fazer reencontrar, aos seres humanos, a sua Divindade, de desembaraçar-se
dos seus condicionamentos, de desembaraçar-se dos seus limites que foram, eles mesmos, fixados, pela

família, pela educação, pelas religiões.
Ele era um desprogramador, um descondicionador.

Quanto a mim, eu tentei, durante a minha vida, ser, sobretudo, um despertador.
Isso não é, perfeitamente, o mesmo papel, como vocês veem, mas a finalidade, ainda uma vez, é,

estritamente, a mesma.
Eu respondi.

***

Pergunta: quem intervém na evolução para a 5ª Dimensão?

Vocês sabem, atualmente, caro amigo, há muitas forças de Luz que trabalham para o acesso à 5ª Dimensão.
Há, primeiramente, os povos da Intraterra, os delfinoides, há os povos da Intraterra humanoides, há o que

vocês chamam de extraterrestres, há, essencialmente, os seres de Vega da Lyra (aqueles que foram
denominados, na Bíblia, os Anjos do Senhor), há seres de Orion também, há seres de Sirius, há seres

de Cassiopeia, há seres de múltiplas condições Vibratórias que estão aí, para essa passagem.
Vocês sabem, a sacralização de um sistema solar é uma grande Festa cósmica e galáctica.

Agora, há, efetivamente, o que vocês chamam de Comandante Ashtar, há, efetivamente, o que alguns
denominam Sananda (não confundir com Maitreya, não confundir, também, com CRISTO) que desempenha um

papel.
Mas é preciso compreender que todo mundo tem um papel a desempenhar, cabe a vocês fazer a escolha da

realidade do que vocês querem seguir.
Várias opções são propostas, mas a escolha principal irá permanecer, sempre, aquela da sua própria mestria.
Quando vocês estão na sua própria mestria, vocês não têm questão a colocar para saber quem vocês querem

seguir, quem vocês querem ler, a quem vocês querem aderir.
Os seres despertos reconhecem-se entre eles, eles não têm necessidade de um movimento, qualquer que

seja, eles não têm necessidade de serem federados através de assembleias.
Eles têm necessidade de serem, permanentemente, esta Luz, esta Fonte que eles são.

As Fontes reconhecem-se entre elas, eis o que se pode dizer, mas alguns ensinamentos, efetivamente, foram
dados, desde já vários anos, pelo Comando Ashtar, por Sananda, pela Intraterra, também.

Eles têm um papel extremamente importante a desempenhar, mas os papéis são repartidos, eu diria, entre
muitos povos de terceira (3D) com corpo de quinta (5D) (enfim, de quinta com corpo de terceira), mas,

também, entre muitos povos não encarnados.
Aqueles que irão atuar, certamente, de maneira mais importante, serão aqueles que são capazes de se

aproximar da 3ª Dimensão, então, com um corpo de 3ª Dimensão, o que é o caso dos Vegalianos, o que é o
caso de povos Intraterrestres que conservaram, desde 300.000 anos, um corpo físico, quando eles poderiam

passar à quinta (5D) sem corpo, eles.



Está aí o que podemos dizer, sem entrar nos detalhes complicados, eu diria.

***

Pergunta: por que as respostas dadas, aqui, esta noite, parecem diferentes do ensinamento que
você dava durante a sua vida?

Cara amiga, porque a época, profundamente, mudou, o ensinamento sempre verídico é o ensinamento da
Cabala, aquele é sempre verdadeiro.

Agora, e o que eu disse em várias ocasiões, talvez não nesta assembleia, durante a minha vida, era preciso
levantar-se muito cedo para ir ver o Sol, e eu já disse, muitas vezes, que basta permanecer na sua cama,

pensando no Sol.
Por quê?

Porque as Dimensões, os espaços, estão prestes a mudar, profundamente.
Vocês acreditam que, durante milhões e milhões de anos, vocês vão ficar adorando o Sol?

Não, é preciso avançar para a mestria.
A mestria, durante a minha vida, era um processo que demandava tempo e que demandava, também,

certamente, muitas vidas.
A transformação que vocês observam não está ligada à minha transformação, mas ligada à transformação

Vibratória do planeta.
As condições Vibratórias não são, de qualquer maneira, as mesmas desde a entrada deste sistema sob a
influência central, do Sol Central da galáxia, desde os anos 80, digamos, isso faz, pelo menos, vinte anos.

As condições são profundamente diferentes, os ensinamentos são diferentes, eu creio que mesmo se
CRISTO, hoje, estivesse encarnado, como alguns o creem, ele não diria, exatamente, as mesmas coisas que

disse à época, ele não empregaria os mesmos canais, tampouco, ele agiria, certamente, com as mesmas
finalidades.

Sempre olhar a finalidade, não dar importância mais do que a natureza, eu diria, das palavras.
Agora, eu não disse que o ensinamento durante a minha vida não tivesse valia, muito pelo contrário, eu disse,

simplesmente, que ele era simplificado, que o ensinamento, agora, é isso do que eu falo com vocês, aí, agora.
Não é para ir aprender qual Sephirot desempenha tal ação no nível do corpo, não é preciso ir meditar ao nascer

do Sol, não é preciso colocar, em tal local, tal coisa.
Isso, isso corresponde a uma época, hoje é uma outra época, hoje é uma outra energia, hoje é um outro modo

de proceder.
Não há contradição, há, simplesmente, evolução e transformação.

Qualquer ensinamento que permanecesse estagnado, olhem, por exemplo, algumas formas de yoga que são
as mesmas desde setecentos anos, oitocentos anos, o ensinamento do Kundalini Yoga, por exemplo, o

ensinamento do Krya Yoga, porque se preocupar em fazer o Krya Yoga já que lhes basta acolher, hoje, a Luz.
Lembrem-se de que, à época, era preciso ir para a Luz, era um esforço de movimento de baixo para cima,
hoje, a Luz está aí, ela apenas pede para descer, para encarnar-se, para materializar-se, compactar-se em

vocês.
À época, isso não era possível.

Isso, é possível porque as energias começaram o seu movimento de retorno, de reversão, se vocês
preferirem, desde os anos 80, com algumas aberturas de Portas, de Portais Dimensionais, o que não era o

caso na época da minha vida, o que não era o caso na época de CRISTO, tampouco, evidentemente.
Lembrem-se, também, das visões proféticas de São João, no Apocalipse de São João que dizia que, no

momento do fim dos tempos, os seres estariam profundamente diferentes, haveria muitos chamados, esses
chamados teriam um comportamento profundamente diferente do que antes de serem chamados.

Quando vocês são chamados, basta apenas responder ao apelo, responder ao apelo não é uma técnica,
responder ao apelo é dizer: “sim, que a Luz seja, eu aceito, eu cedo, eu me torno o meu próprio Mestre”, aí

está a solução.
Através do que eu digo, hoje, há uma continuação do ensinamento do que vocês chamam de Fraternidade

Branca [Fraternidade Branca Universal, e não Grande Fraternidade Branca].
Eu não venho renegar, evidentemente, o que foi dito, o que foi feito, o que foi empreendido, eu venho, pelo

contrário, reanimar as chamas desta Fraternidade Branca.
É um pouco cedo para falar agora, mas, digamos que a Fraternidade Branca é chamada a uma enorme

renovação, enorme, mas, no momento, nós não podemos avançar muito mais sobre isso.
Simplesmente, saibam que o novo passa pela transformação, não pela dissolução, mas pela compreensão dos

novos paradigmas da Luz.
Quanto mais a 5ª Dimensão se materializar, mais será preciso acolher esta nova Vibração.

Está aí o que eu tinha para dizer, cara amiga.

***



Pergunta: poderia nos falar sobre CRISTO, sobre JESUS?

Falamos de a 2.000 anos atrás ou falamos de hoje?
Hoje, o Espírito Crístico é o Espírito que prefigura, pelo sacrifício de JESUS CRISTO, há 2.000 anos, o

advento da energia Crística, que é a energia da 5ª Dimensão.
Mas não há qualquer entidade que deva retornar sendo CRISTO, ou JESUS reencarnado, isso é impossível.

JESUS reintegrou, enquanto CRISTO, o Logos Solar há 2.000 anos, jamais foi questionado que CRISTO
retorne em um corpo de carne passando pelas vias da encarnação.

Trata-se da manifestação do princípio Crístico e não de uma entidade, é profundamente diferente de dizer que
uma entidade se encarna e dizer que uma energia se manifesta, são duas coisas totalmente distintas.

Agora, quando eu disse “se CRISTO voltasse”, isso não quis dizer que CRISTO retornaria, foi uma suposição.
Agora, entre JESUS e CRISTO, qual diferença vocês fazem, cara amiga?

Eu gostaria de compreender.
Há, simplesmente, uma diferença de qualidade Vibratória que está ligada ao aparecimento, depois do batismo,
no Jordão, em JESUS, da dimensão Crística, uma iniciação que foi vivenciada durante a sua vida, mas que foi

prevista, desejada, bem antes da sua descida na encarnação.
A incorporação da dimensão Crística em JESUS, durante a sua vida, permitiu a CRISTO ser o primeiro Ser

sobre este planeta a veicular, totalmente, a Vibração da quinta (5D), na totalidade.
Agora, eu jamais disse que CRISTO iria voltar, eu bem disse “se ele voltasse”, não é a mesma coisa.

Quanto a JESUS, ele morreu.
MELQUIZEDEQUE manifestou a energia ORIONIS pelo processo de walk-in, naquele momento

MELQUIZEDEQUE era MELQUIZEDEQUE, ele não era ORIONIS, mesmo se ele era portador da energia de
ORIONIS.

É como se hoje eu dissesse que MELQUIZEDEQUE iria retornar.
Retornaria como?

Eu retornei, eu me expresso nesse canal, eu me expressei em outros canais.
Jamais quisemos acreditar, isso não tem qualquer importância porque as provas, agora, serão dadas, no

momento oportuno, ou seja, ainda daqui a um ano e meio, as provas de filiação, de reconhecimento, tais como
durante a minha vida eu forneci a algumas pessoas.

Tenho dito.

***

Pergunta: atualmente, o que representa BUDA?

Isso se torna complicado.
Vocês irão começar a me falar de todas as entidades espirituais que povoaram este planeta?

O que vocês querem saber sobre BUDA?
BUDA, podemos dizer assim, simplesmente, BUDA precedeu a energia Crística, tão simplesmente.

Hoje, a Dimensão que lhes é proposta, a quinta, nada mais tem a ver.
Olhem as circunstâncias de ensinamento, hoje, nós lhes falamos sobre coisas profundamente diferentes, nós
lhes falamos sobre os povos da Intraterra, eu falei um pouco durante a minha vida, eu falei sobre a sinarquia,
sobre a Agartha, como BENÇA DEUNOV, porque nós tivemos algumas visões extremamente específicas,

alguns contatos extremamente específicos com esses povos da Intraterra.
Agora, nós podemos dar ensinamentos muito mais importantes sobre a Intraterra e, também, sobre o que

vocês denominam extraterrestres, sobre a Terra oca, sobre o que acontece na Intraterra, é um ensinamento de
uma gama muito mais importante do que a visão voltada para a realização do pequeno Si, da liberação do

pequeno Si através da esfera e da evolução espiritual.
As condições não são, de qualquer maneira, as mesmas, a 30 anos, a 2.000 anos, a 2.500 anos atrás.

Mas, hoje, tudo é profundamente, radicalmente, diferente.
É preciso ousar abrir-se à novidade, à Luz autêntica.

O caminho da Luz autêntica segue uma curvatura evolutiva que é extremamente precisa.
A 3ª Dimensão é algo que existe desde 50.000 anos, eu lhes disse, mas é algo que foi levado a ser

transcendido, transformado pela emergência desta 5ª Dimensão e, isso, em um tempo relativamente curto,
todo mundo sente bem essa mudança.

Agora, é preciso não congelar o ensinamento, qualquer que seja o ensinamento, que tenha sido o meu, que
tenha sido aquele de CRISTO, que tenha sido aquele de BUDA.

CRISTO dizia “eu sou a Voz, a Verdade, o Caminho, a Vida”, “eu passarei, mas minhas palavras não irão
passar”.

Através da imitação da vida de CRISTO para entrar na energia Crística (isso é extremamente importante),



através da imitação de BUDA (a compreensão do caminho do desapego), vocês chegam a viver alguma
transformação.

A grande diferença essencial é que, hoje, a transformação é possível porque a Luz está aí.
Antes era preciso ir buscar a Luz, era complicado, era difícil, isso levava várias vidas, hoje, é uma iniciação que

é experimentada, não individualmente, mas, coletivamente, que envolve todos os sistemas vivos.
É profundamente diferente e, ao mesmo tempo, a continuação em outra escala.

Tenho dito.

***

Pergunta: e sobre o desenvolvimento nuclear?

A única informação que podemos dar é que a única energia utilizável pelo homem é a Luz, dito de outra forma,
a energia do Sol, a energia dos elementos.

Qualquer outra energia, mesmo ela tendo utilidade, é extremamente perigosa.
A energia de carbono, o carvão, serviu para ajudar o planeta, para poluir, mas para ajudar, também, ao mesmo

tempo.
Por outro lado, a energia nuclear é uma energia que não é, absolutamente, controlável, é uma energia de 3ª
Dimensão, é uma energia da fissão, da destruição e não da construção, nesse sentido, através do que ela

representa, a fissão nuclear corresponde a algo que é, tipicamente, energia de 3ª Dimensão, ao passo que a
energia do Sol, ao passo que a energia do ar, ao passo que a energia da terra, as energia que são chamadas,

eu creio, de renováveis, são energias que podemos qualificar de limpas e de energias espirituais.
Mas o ser humano não está pronto, no momento, no nível coletivo, para começar, de maneira rápida, duradoura,

a tecnologia em relação a isso, ao passo que esta é a tecnologia da Luz.
É evidente que há riscos extremamente importantes em relação à energia.

Várias informações foram dadas, eu falei de ondas de frio e de revoluções em relação aos Elementos, isso
está prestes a chegar, evidentemente, mas eu falei, também, todos nós falamos, também, aqui, parece-me, da

gripe aviária, por exemplo, das novas doenças.
Nós também falamos dos riscos efetivamente inerentes ao lado belicoso do ser humano, aos confrontos e aos

choques de culturas, entre pessoas que pensam que elas sempre têm razão, que estão mais na Luz e que
demonizam o outro, e o outro pensa exatamente o contrário.

Isso, são as energias de divisão e a divisão é a guerra, a divisão é, efetivamente, energias de destruição, aliás,
da energia.

Tudo isso porque vocês pensam em termos, não de abundância, mas em termos de escassez, ora, a
abundância do Pai foi criada quando o mundo foi criado: abundância de Luz, abundância de elementos,

abundância de tudo.
Por outro lado, a energia nuclear mantém, do mesmo modo que o carvão, energias de escassez, energia de

destruição e de morte.
Está aí o que podemos dizer sobre esse problema.

Agora, não contem comigo para dizer que haverá guerra em tal dia.
Efetivamente, há cenários sobre os quais nós trabalhamos, ou estudos Vibratórios que nós fazemos, porque

nós temos como predizer, através da descida das Vibrações, o que pode acontecer.
De fato, o risco existe, mas, lembrem-se do que eu disse, o que acontece no exterior de vocês é, também, o

que acontece no Interior de vocês.
Se houver guerra aí embaixo, isso significa que há guerra em vocês também, se a guerra não vier isso significa

que vocês fizeram as pazes com vocês, no nível coletivo, eu falo, mas, também, a título individual,
evidentemente.

E até onde vai a mestria, a mestria de si, enquanto Unidade de Luz, mas, também, a mestria de retenção de um
país, isso também faz parte do mesmo processo, tenho dito.

***

Pergunta: como podemos acompanhar o desenvolvimento das energias espirituais?

Essa é uma pergunta extremamente vaga, eu creio que eu já respondi, em parte, dizendo que o mais
importante era acolher esta energia e que, em segundo lugar, era preciso desprender-se em relação às coisas

que emperram a vida e que, também, é preciso ir para a sua própria mestria.
Nenhum ser exterior pode exercer controle e isso conecta à pergunta do senhor, acima: nós ultrapassamos o

período de ensinamentos exteriores.
Hoje, é preciso passar ao ensinamento Interior.

Eu volto, ainda, a esta noção, a este conceito de mestria: a mestria é tornar-se o seu próprio Mestre
comandando no Interior de vocês.



No exterior, nós sabemos, há todos que querem comandá-los, mas no Interior, quem comanda?
Será que é o seu ego, será que é a sua alma, será que é a Luz?

Qual é o sentido do que comanda no Interior?
Quando vocês pensam em alguma coisa, quem pensa nisso?

Quando vocês dizem alguma coisa, quem diz isso?
Qual é o nível do ser que se exprime no Interior de vocês?

Portanto, o desenvolvimento da energia espiritual é acolher, a cada minuto, a Luz que chega, é deixá-la
transformar, deixá-la penetrar no Interior do corpo, deixá-la trabalhar, deixá-la abrir os casulos de Luz, abrir os
chakras, abrir os níveis de consciência no nível do cérebro, no nível do coração, tudo isso é extremamente

importante.
É tempo de voltar-se para o Interior, para o que está no Interior de si.

***

Pergunta: então, uma única pessoa na mestria pode irradiar para um país ou para o planeta?

Por que você fala em termos de distância?
O importante é ser você mesmo e irradiar.

Agora, quando vocês irradiam, vocês não têm que se colocar a questão até onde vai essa irradiação, sobre a
potência da irradiação.

Efetivamente, os seres podem irradiar a quilômetros, a centenas de quilômetros, por que não?
Mas isso não é importante.

A potência é a potência da mestria.
Quanto mais vocês forem Mestre de vocês mesmos, o resto irá ocorrer, automaticamente, pouco a pouco, pela

propagação de ondas luminosas.
Mas, efetivamente, no entanto, não é, eu diria, desejável que fosse um único ser fazendo o trabalho, mas, sim,

uma multidão de seres.
Há, aliás, e eu penso que vocês já entenderam isso em vários livros, em conferências, necessariamente, uma
massa crítica que deve encontrar a dimensão da mestria, para assegurar, de maneira coletiva, os fenômenos

da Ascensão.
Isso é extremamente importante.

Não é algo que vai ocorrer, assim, por um ser humano que será um salvador.
Mas todos vocês são salvadores, todos vocês são Luzes, todos vocês são CRISTO, simplesmente, vocês não

sabem ou vocês não aceitam isso.

***

Pergunta: se a massa crítica não for suficiente, isso pode impedir a passagem da Terra à 5ª
Dimensão?

Eu já abordei, eu creio, a possibilidade de que a Terra, até o início do inverno, não chegue a atingir a 5ª
Dimensão, porque as resistências de terceira (3D) estavam bastante fortes.

Este período crítico, extremamente crítico, foi ultrapassado por um triz, eu diria.
É evidente que a massa crítica deve ser atingida e superada amplamente, ela o será, de qualquer maneira,

porque não é mais possível voltar atrás.
Agora, as forças de resistências aos fenômenos ascensionais podem manter uma série de sofrimentos que

são totalmente inúteis.
A massa crítica será alcançada e ultrapassada amplamente, mas o importante é pensar além do tamanho

crítico do número de almas, porque, quanto mais almas houver, mais isso será, eu diria, fácil, mais o período
de transição, que deve durar alguns meses, será fácil, será facilitado, ao mesmo tempo.

Não é concebível, eu diria, agora, que a Terra encalhe, porque o caminho agora está traçado.
A energia de que falava, que foi manifestada, pela primeira vez, há uma dezena de dias, é uma energia que não

poderia se manifestar se ela não tivesse certeza de que a massa crítica seria atingida.
Tenho dito.

***

Pergunta: será que o som faz parte dos instrumentos de passagem na 5ª Dimensão, particularmente
os cantos, os vasos de cristal?



Cara amiga, eu fui suficientemente claro sobre a ausência de tecnologia para aceder à 5ª Dimensão.
Mas, entretanto, vocês podem, também, decidir se vocês têm necessidade de uma tecnologia.

O som, o canto, a música, o Sol, uma flor na rua, uma oração em uma igreja, também, pode ser um meio de
acedê-los à 5ª Dimensão.

Mas não se esqueçam de que isso irá permanecer um meio exterior, o maior dos meios é o seu Interior, o seu
próprio ser.

Por que querer misturar algo do exterior?
Hoje, é isso que vocês têm, aparentemente, dificuldade de alcançar, de aceitar, é algo que está acessível, aí,

logo mais, agora.
Não há necessidade de som, não há necessidade de tigelas, não há necessidade de orar em uma igreja, não

há necessidade de correr quatro vezes em volta de uma mesa, há necessidade de ser vocês mesmos.
“Pai, que a tua vontade se faça” e ela irá se fazer e a Luz irá penetrar e a Luz irá abrir o que estava fechado

desde 50.000 anos, ou seja, abrir o seu destino de Luz.
 Pois vocês são almas de Luz, vocês são Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um e, unicamente, isso.

Então, porque querer complicar o que é simples.
Não há mais tempo para complicar as coisas porque o momento chegou.

Por que querer procurar caminhos extremamente rígidos?

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

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

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

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

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

Permaneçamos na alegria.

Sejam abençoados.
Eu sou Ma Ananda Moyi.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eis-nos, novamente, juntos, para tentar partilhar, trocar sobre assuntos que vocês têm no coração.

Gostaria, primeiramente, de exprimir-me, se quiserem, antes de deixar-lhes a palavra.
Há certo número de coisas que se desenrola, eu diria, nesse momento, sobre este planeta.

Primeiramente, como vocês sabem e como eu já disse, há agora duas semanas, há reajustes extremamente
importantes que ocorreram ao nível de redes magnéticas terrestres.
Esses reajustes são ligados à passagem do cometa nos diferentes casulos de luz do planeta.
Os impactos que deviam ter ocorrido em relação com essa passagem cometária tiveram, efetivamente, certo
número de efeitos bem precisos ao nível meteorológico, em especial, mas, também, como vocês puderam
constatar nos dias que acabam de escoar-se, ao nível de inúmeros sismos que acabam de produzir-se sobre
este planeta.
E há, também, uma reativação extremamente importante, também, dos cinturões de fogo do Pacífico, ao nível
dos vulcões.

Agora, o prazo que era atribuído em relação aos diferentes impactos da passagem cometária tem uma latência,
antes de chegar à superfície do mundo físico e de chegar com todo o impacto e toda a potência que isso deve
ter.
Então, lembrem-se, caros amigos, de que ninguém, exceto o Pai, conhece a data, apenas a Luz conhecimento
conhece os eventos até a trama física e infra-física que nenhum ser humano, nenhum ser de dimensões
superiores tem a capacidade de prever o instante preciso do evento, de sua amplitude.

Obviamente, essa amplitude é, já, inscrita na trama astral e etérea planetária, entretanto, as faculdades do
Senhor do Carma permitem modificar a trama temporal de eventos que devem chegar.
Os eventos esperados, e não temidos, esperados, eu diria, devem sobrevir durante o mês de maio e, mesmo
se eles devam sobrevir após o mês de maio, eles sobrevirão, de qualquer modo e, efetivamente, antes do fim
deste ano que vocês vivem.
A dilatação temporal é função da reação, tanto de planos intermediários como de planos humanos, para o
desenrolar físico desses eventos.

Aí está o que eu tinha a precisar.
Intervém, aqui, cada vez mais, a distorção, a dilatação temporal existente entre os eventos percebidos em
outros planos dimensionais e o plano no qual vocês vivem, isso, em concordância com os ajustes que são
induzidos pelas diferentes forças em presença (humanas, extraterrestres e intraterrestres).

Assim, os eventos que são anunciados através desse desmoronamento do sistema americano são totalmente
programados, previsíveis, esperados, mas só o Pai conhece a data.
Havia, efetivamente, uma importante probabilidade, vocês diriam, para que isso se manifestasse antes do fim
de maio, mas, primeiro, nós não estamos, ainda, no fim de maio, e, de qualquer modo, as forças em presença
interagem, permanentemente, com esse processo etéreo.

Aí está o que eu tinha a dizer sobre esses eventos que vocês não têm visto em sua totalidade.
Eu lhes deixo, agora, a palavra.

Questão: o que você pensa de grupos de oração que se instauram para orar para que esse evento
não ocorra?

Não se pode orar, cara amiga, para que esse evento não ocorra, pode-se orar para que o máximo de vidas seja
salvo e, ainda, não se pode interferir com a vontade de almas individuais de sair do processo de encarnação.
As pessoas que querem opor-se a um evento, através de um ato de oração que não iria à vontade da Luz,
fazem um ato de magia negra, eu diria, porque eles se opõem à vontade do Pai.

Ora, esse impacto meteorológico, sobretudo esse impacto de maremoto ao nível de consciências, é
diferentemente mais importante do que as orações para preservar vidas.

O.M. AÏVANHOV – 27 de maio de 2006
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Caros amigos, eu lhes aporto minha bênção e vou deixar o lugar, agora, para a grande Ma Ananda Moyi.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Nós estamos num período extremamente propício para essas trocas, tais como nós as concebemos.
O que eu gostaria de dizer-lhes é que nós vivemos, agora, em um período um pouco especial, eu diria, em relação ao calendário: é um
período que precede de alguns dias o advento de Pentecostes, que corresponde, desde sempre, à descida do Espírito Santo.

Vocês enfrentaram, durante o mês de maio, um período extremamente conturbado, que correspondia ao impacto meteorológico e
climatológico desse famoso cometa que, lembrado o que aconteceu há já oito anos, quando houve o cometa, os cometas, eu diria, que
se cruzaram em seu céu.
Os cometas, como vocês sabem, são eventos extremamente importantes, que correspondem à encarnação dos princípios Micaélicos,
ou seja, forças de purificação, de elevação espiritual.
Essa passagem, realmente, ocorreu do centro da Terra.

O planeta banhou, durante três semanas, numa nuvem cometária extremamente importante, extremamente densa, que estava aí para
preparar certo número de eventos para os quais vocês estão, agora, na espera, eu diria.

Inúmeros canais, há vinte anos, falam-lhes do processo ligado à ativação de uma nova dimensão, que alguns chamaram a quinta
dimensão.
O que se pode dizer, simplesmente, sem entrar em coisas que já foram ditas em numerosas reprises, hoje, é que a separação entre
sua dimensão e a dimensão da Luz autêntica jamais esteve tão próxima.

Há uma aproximação que se efetua agora, desde mais de vinte anos, mas jamais nós havíamos cruzado uma etapa tão importante.

Assim, inúmeras almas sentiram, atravessaram períodos extremamente importantes, ou seja, o momento em que é necessário aceitar
renunciar a tudo o que fazia o passado, renunciar a tudo o que fazia os hábitos, a fim de aceder ao que faz, realmente, essa dimensão
nova.
E o trabalho está em curso.

Eu já os havia prevenido, em numerosas reprises, em relação às aproximações dessas vibrações, que foram ilustradas pelo despertar
dos elementos.
Vocês entraram numa fase de turbulências extremas dos elementos, seja o fogo, com os vulcões, seja o ar, com os ciclones, seja a
água, com os tsunamis, e seja, obviamente, a terra, com os sismos.

A terra festeja suas núpcias cósmicas, há agora três semanas, núpcias cósmicas que terminarão no momento em que ela penetrar,
definitivamente, na ordem da quinta dimensão.

Agora, apenas o Pai conhece a data.
Isso pode ser agora, instantaneamente; isso pode ser em alguns pares de anos, mas, entretanto, a título individual, todo ser humano no
caminho da inspiração à Luz deve ser capaz, agora, de religar-se, de maneira consciente, a essa quinta dimensão.

Obviamente, aqueles que não aceitarem deixar acolher, renunciar às dimensões passadas e acolher a vibração essencial que vem
para vocês arriscarão, obviamente, passar por certo número de inconvenientes, mas a eles cabe decidir em sua alma e consciência,
eu diria, qual é a escolha que eles querem fazer.
Eu já falei disso na vez anterior.

Será que é a escolha da Luz autêntica?
É a escolha da experiência na terceira dimensão?
Algumas almas têm a necessidade, ainda, de experimentar; outras almas têm sede dessa Luz que elas esperam desde tantas vidas,
desde tantos e tantos anos, e esse momento é agora, caros amigos.
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Cabe-lhes estar centrados, estar no desapego, estar na renúncia, estar no coração, obviamente, e aceitar a eventualidade de levar seu
corpo, de levar sua alma a espaços aos quais vocês não tinham acesso como encarnação.
Isso é extremamente importante.

Inúmeros médiuns já comunicaram essas coisas, mas a coisa a mais importante é que vocês entraram, agora, num último par de anos,
que corresponde a esse processo.

Não é mais tempo de tergiversar.
Não é mais tempo de refletir.
É-lhes pedido para decidir agora.
É-lhes pedido para colocar, claramente, suas escolhas, colocar, claramente, suas decisões e assumi-las.

De fato, na terceira dimensão era possível camuflar certo número de coisas, esconder, não estar em acordo consigo mesmo.
Isso não é mais possível na quinta dimensão.

Na quinta dimensão tudo é Luz, não há lugar para a sombra, não há mais lugar para a doença, não há mais lugar para a hesitação, não
há mais lugar para o problema.

Aí está o caminho que se desenha agora, no instante presente, imediatamente, se vocês o decidem.

A Luz autêntica, as portas do Intraterra, as portas do Extraterra conjugam-se ao nível da reforma para facilitar-lhes a tarefa, na condição
de que vocês aceitem, obviamente.

O trabalho da mamãe é, também, importante, e eu diria, mesmo, muito mais importante do que minhas palavras.
Minhas palavras não são ensinamentos, vocês já as tiveram em minha vida, eu nada aporto de novo, eu aporto, simplesmente, a
confirmação de tudo o que está acontecendo.

Eu me aproximo, cada vez mais, de seu plano, para continuar, de certa maneira, a missão que eu havia instaurado, porque essa
missão não deve parar.
Esqueçamos, se efetivamente quiserem, o formalismo que tinha lugar à época, porque era necessário, mas é tempo, agora, de
considerarem-se, todos, como irmãos e irmãs, e eu sou, aliás, seu irmão e, também, seu grande irmão, se preferem, mas nós temos
inúmeras coisas a realizar nos anos que vêm, não ligadas, unicamente, ao seu trabalho isolado, mas via colaboração entre seu plano e
nosso plano e o plano multidimensional acima de mim.
Isso é extremamente importante a compreender.

Apenas na condição de que essa colaboração funcione de maneira fluida é que o advento total da quinta dimensão ocorrerá, porque
não creiam que isso vai acontecer assim, num belo dia, o Sol, e não há mais sombra.
Há um período importante que sobrevém, antes do período orientado na quinta, antes do que vocês chamam o fenômeno de ascensão,
o fenômeno de reagrupamento das almas em lugares extremamente precisos, nos quais vocês serão ensinados de maneira muito
mais precisa pelos povos do Intraterra, pelos povos que vocês chamam, também, Extraterrestres, mas, também, pelos médiuns, mas,
também, por nós mesmos, que nos precipitamos quando encontramos um apoio que nos permita exprimir, porque nós não
abandonaremos, jamais, nossos irmãos e nossas irmãs de Luz, obviamente.

Nós estamos aí para apoiá-los, vocês jamais estão sós e, mais do que nunca, agora, porque, como eu dizia, a separação entre os
planos é cada vez mais fina.
Não há mais separação, ela pode rasgar-se, de um instante para o outro.
Nós entramos no que é chamado o tempo do fim, ou seja, não o fim do mundo, são tolices tudo isso, mas o fim desses mundos de
sofrimento, desses mundos da ilusão nos quais todo o mundo vive desde cinquenta mil anos.
Isso é extremamente importante.

Aliás, vocês tiveram a oportunidade, como minha cabeça de caboche («minha cabeça de caboche» é aquele no qual estou), de
experimentar reencontros multidimensionais ou curas espirituais que se fazem de maneira extremamente evidente.
Isso não será mais o poder de menina, como se diz, será intervenção direta de entidades de Luz desencarnadas sobre as doenças
orgânicas, para prepará-los para aceder à quinta dimensão.

Eu também intervenho, cada vez mais presentemente, a cada manifestação, seja aqui ou em outros lugares, eu reforço minha
densidade vibratória de maneira a permitir a irradiação da energia dos três corações, de tocá-los.
Isso merece, obviamente, uma difusão a mais ampla, seja por mim e por muitos outros, obviamente.
Isso é extremamente importante.

E, através de todas essas manifestações, convém ser sério em seu discernimento, compreender que é seu dever, sua
responsabilidade ir para essa Luz porque, se vocês estão aqui, esta noite, não é por acaso, é que, necessariamente, vocês aspiram
reencontrar a Luz.
Mas isso não é em vinte anos, não é em dez anos, não é quando os filhos estiverem grandes, é imediatamente, aí, agora.

Nesse sentido, sim, estou contente, sim, porque quando eu olho os casulos de Luz, mesmo se não são as mesmas pessoas que estão
aí, eu vejo um impulso, eu vejo essa Luz Branca que começa a densificar-se na periferia dos casulos de Luz.
É extremamente importante.

Então, é necessário acolher, acolher e renunciar, ir para sua própria mestria, ir para sua própria verdade, ir para sua própria essência.

Aí está o que lhes é pedido, caros amigos.

Sim, efetivamente, estou contente, mas não se está, jamais, suficientemente contente, quer-se fazer muito mais, quando é possível,
ainda, fazer.

Questão: que se tornarão as pessoas doentes quando da passagem à quinta dimensão?

Cara amiga, é uma escolha de decisão de alma.

Aqueles que não aceitarem a quinta decidirão, talvez, aceder à quinta sem o corpo, não é um problema, não é mais um problema.



A separação entre as dimensões não existe mais.
Vocês reencontrarão certa virgindade que existia na primeira ascensão: não havia separação entre as dimensões, era possível entrar
em contato com outras dimensões.
A diferença é que o nível vibratório global vai subir, enquanto aqueles que aceitarem deixarem-se arrastar, eu diria, pela quinta
dimensão curar-se-ão, obviamente, mas aqueles que tiverem planejado, ao nível da alma, partir sem o corpo, partirão sem o corpo.
Não há drama nesse nível.
É uma decisão pessoal e uma escolha pessoal, e em momento algum nós podemos interferir com a vontade individual, pessoal.

Não é o que se chama o livre arbítrio, mas é a liberdade de escolha da alma, não se tem que interferir nisso.

Pode ser extremamente incômodo querer, a todo custo, curar alguém que deve partir sem conforto.
A vida dos outros não lhes pertence; a decisão é pessoal, individual, irrevogável e não transmissível, eu diria.

Como saber se a alma tem o desejo de ser ajudada a curar-se ou não?
Como saber se a alma de uma pessoa, tomada desse sofrimento, tem vontade de ser ajudada para atingir esse estado ou não?
Toda alma no caminho tem necessidade de ajuda, qualquer que seja.
Vocês estão num modelo social no qual estão ligados uns aos outros, real e energeticamente, independentemente, eu diria, de
chantagens afetivas, de ligações afetivas que existem.

Agora, nem toda alma pede para sofrer, e as almas são livres para curar-se, quando encontram a quinta dimensão.
Elas fazem, elas mesmas, a escolha, em toda lucidez, de curar-se ou não curar-se.
A cura que pode, também, passar pelo desaparecimento puro e simples do corpo físico.

Há lugares, portais, vórtices de quinta dimensão nos quais, graças à intervenção de potentes médiuns, as curas são possíveis em
milhares de exemplares, não assim, uma vez, de tempos em tempos.
Essas curas vão multiplicar-se, obviamente, e as pessoas que vierem a esses lugares farão a experiência da quinta dimensão, farão a
experiência do amor incondicional, independente de qualquer vontade, independentemente de todas as tensões ligadas ao afetivo,
ligadas à família, ligadas às profissões, mas em toda lucidez.
Essa é a grande novidade.

Vocês verão florescer nas semanas, nos meses que vêm, esse gênero de terapias, de intervenções de forças do além.
Ou serão pessoas que estavam encarnadas há pouco tempo, que reencarnaram, que passaram na Luz, ou seres a que se chamaram
de guardiões das redes magnéticas – em todo caso, para os povos delfinoides – mas, também, povos que estão em dimensões
extraterrestres.
São os Anjos do Senhor, que poderão intervir, diretamente, nas matrizes e nos corpos e no casulo de Luz, também, é claro, para fazer
aceder à quinta dimensão.

A quinta dimensão é uma dimensão em que não há sombra, constitucionalmente.
A Luz é diferente, ela é agenciada de maneira diferente, ela é estruturada de maneira diferente, e a vibração quinta da Luz é uma
vibração que afasta a sombra, de maneira mais ou menos instantânea, mais ou menos rápida, mas é uma realidade, e isso vocês
experimentarão, cada vez mais.

O despertar dos elementos, tal como vocês o vivem e, em especial, o que eu já havia anunciado neste inverno [verão no hemisfério sul],
em especial o elemento fogo, que é ligado à purificação, mas, também, ao despertar dos vulcões do cinturão de fogo do Pacífico.
É extremamente importante.

Há uma massa que é desprendida no casulo etéreo do planeta; há uma massa de fogo purificador que é capaz de desembaraçar o ser
humano e a Terra de suas escórias, na condição de submeter-se a esse fogo purificador.
É o que se chama a renúncia e acolher, mas, também, a mestria.
Essa é uma decisão individual, obviamente.

De momento, eu estou sozinho e, depois, é Maria, e vocês verão, em breve, o número de manifestações de Luz que poderá intervir
sem passar pelo canal, mas diretamente, por radiação, por toda a parte, no espaço em que vocês estão.
Isso é o verdadeiro milagre.

Questão: os animais já estão mais avançados do que nós nessa passagem à quinta dimensão?

Não apenas os animais, cara amiga, mas, também, os vegetais, também a crosta terrestre, também os planetas, outros planetas ao
redor da Terra estão, todos, prontos para dar esse salto.
Todas as formas de vida estão aí, prontas para aceitar essas núpcias cósmicas que chegam.
Apenas o ser humano está em atraso; ele está, realmente, em atraso.

Agora, os seres animais estão, desde muito tempo, prontos para essa passagem porque eles não têm mental, eles estão em vias de
individualização, eles estão em vias de possuir uma alma individual, uma alma que vai evoluir para certa forma de humanidade e que
espera com impaciência, obviamente, a passagem da Terra.
Então, obviamente, pode-se responder que, de certa maneira, os animais, os companheiros domésticos estão muito mais avançados
na aceitação e na renúncia, no acolhimento e certa forma de mestria, em outro nível.

Questão: como se explica a importância de Orion?

Por uma razão extremamente simples, cara amiga.
Quando da criação de Atlântida, houve a dissociação progressiva da terceira dimensão com as outras dimensões, que algumas
tradições chamaram «a queda».
Não é uma queda, é uma experiência, e essa experiência foi desejada por um Senhor do Carma, um Lipika cármico, que é um ser
grandioso que pertence a dimensões bem além, mesmo, da minha, e que interveio para semear, eu diria, e programar o ser humano,
completamente (ou seja, todos os seres humanos que estão encarnados sobre esta Terra, há cinquenta mil anos), para aceder à
compreensão da terceira dimensão e, também, aceder à dimensão de amor.
E esse ser sublime que, também, criou, nesta Terra, a Ordem de Melquisedeque, meu Mestre, chama-se Orionis.

É o grande ser de escala planetária, é ele que tem sob seu trabalho a supervisão do bom desenrolar das operações.
Foi ele quem enviou, há cinquenta mil anos, o que foram chamados, sobre a Terra, os doze Elohim, ou seja, os doze seres semideuses,



que fizeram o sacrifício da encarnação.
O sacrifício deles permitiu, por intermédio de um cristal extraordinário, à raça humana, experimentar essa separação, essa dimensão,
certamente, que termina hoje, mesmo que vocês não compreendam, verdadeiramente, através dessas rupturas, esses sofrimentos
(que, talvez, duraram um pouco demasiado tempo, eu concordo, mas isso fazia parte da experiência para a qual as almas estavam de
acordo).

Aí está porque os Mestres Instrutores de Orion são extremamente importantes hoje, mas não há apenas eles, há, também, aqueles que
guardam, de algum modo, as redes magnéticas Terrestres, e que fazem um trabalho de Titã, para evitar que a Terra desprenda-se em
relação a tudo o que acontece ao nível de bombardeamentos.

Há numerosos seres que intervêm.
Há, também, os Anjos do Senhor, eles são extremamente importantes, são aqueles que virão chamá-los, no momento da ascensão
final.
Mas a ascensão já começou, lembrem-se. Não é um evento que sobrevirá assim, em dois minutos, é uma preparação de cada minuto,
agora.

Aí está o que eu tinha a dizer em relação aos Mestres Instrutores de Orion.

Questão: em que consiste enraizar-se, centrar-se, alinhar-se, de que muito se fala?

O alinhamento vocês vivem assim que estejam aqui, pelas vibrações que sentem ao nível de sua coroa, ao nível de seu coração, talvez,
já, para alguns.
O alinhamento é estar centrado com a vontade da alma, com a vontade da coroa, o que se chama do Pai.

O enraizamento, agora.
É necessário, efetivamente, considerar que a maior parte dos seres humanos deve ascensionar com o corpo.
A dimensão Crística, o sacrifício do Cristo permitiu a sacralização do planeta.
Ora, vocês, seres humanos, encarnam ainda hoje.
Vocês devem ascensionar com o corpo, e deixar-se escapar com a energia Luz autêntica, que desce e que vocês têm tendência a
querer desenraizar.

Vocês não fazem o trabalho até o fim, o trabalho deve consistir em encarnar, até a última célula do pequeno dedo do pé, essa energia
Luz.
O alinhamento consiste em estar, realmente, em fase com a vontade do Pai, com a Luz que desce.
O alinhamento deve fazer-se num sentido vertical e, após, vocês devem ser capazes de irradiar num sentido interior-exterior, horizontal,
esse alinhamento que vocês receberam.

Há um trabalho extremamente importante, que consiste em receber a Luz e, em seguida, deixá-la irradiar, para estar no coração.
Não há técnica, protocolo, eu diria, extremamente complexa.
O mais simples é o melhor, porque é na simplicidade que se encontra a verdade.
Ela não está no aprendizado de novas técnicas, ela não está no aprendizado de algo de complicado.

Vocês não têm mais o tempo, agora.
Vocês não estão mais há vinte anos, há trinta anos.
Vocês estão no momento em que a Luz está aí.
Ela apenas pede para entrar em vocês, ela pede apenas para irradiar através de vocês.

Isso é o alinhamento vertical/horizontal, com um eixo que é, sobretudo, o coração, obviamente.

Aí está o que se chama o alinhamento, e quando vocês estão alinhados, o que é que acontece?
Bem, primeiro, há a alegria, quando vocês permanecem alinhados, centrados na presença Divina.
As coisas que vão acontecer, mesmo que não sejam agradáveis para a personalidade, vão fazer-se com força, com fluidez, mesmo se
elas resistam um pouco, mas, vocês sabem, a partir do momento em que vocês estão totalmente alinhados com a dimensão do Pai e a
vibração do Filho, vocês sabem, naquele momento, totalmente, que estão na verdade.

Não há necessidade de recitar isso ou aquilo; não há necessidade de acender velas; não há necessidade, como eu o dizia na última
vez, de levantar-se para ir ver o Sol.
O Sol está em vocês.
Agora é revelado tudo isso.

É extremamente importante compreender que vocês são a Luz; vocês deixam a Luz penetrar; vocês reativam sua Luz interior.
É a mesma coisa, mas não há algo que seja exterior, eu já o disse na última vez.
Aliás, a cada vez que eu venho aqui, eu repito: tudo o que acontece no exterior acontece, também, no interior de
vocês; o que vocês veem no exterior é apenas o reflexo de combates, de lutas que estão no interior de
vocês.

Quando um vulcão acorda, uma parte de seu ser acorda; quando o ar sopra, uma parte de seu ar interior
sopra.
Vocês são parte da criação, vocês são criaturas e criações, vocês são Luz, vocês são receptores e emissores de Luz.
É necessário, verdadeiramente, convencerem-se disso agora.

Quanto mais vocês crescerem nessa Luz, mais vocês serão capazes de renunciar, muito mais facilmente, ao que fazia o apego da
antiga pele, da antiga personalidade.

Isso está além dos homens, além das religiões, além do esoterismo, está além de um pêndulo, além de um jogo de cartas: é um
movimento puro da consciência.
É tudo o que lhes é pedido: ser uma consciência iluminada.
Os orientais chamavam a isso a felicidade, a alegria interior porque, quando vocês são admitidos nessa dimensão vertical, horizontal,
vocês estão na alegria, não pode ser de outro modo.
Mesmo se haja desagrados que continuam, muito rapidamente vocês se entregam à alegria.



A verdade está aí e não em outro lugar, não é verdade?

Questão: como ajudar as pessoas que sentem um apelo para essas evoluções, mas que têm um mental
muito potente, que pode gerar freios?

O único modo de ajudá-las é mostrar a Luz que vocês se tornam.
Não se esqueçam de que há recepção/transmissão.

Quanto mais vocês acolherem a quinta dimensão, a Luz autêntica, mais, mesmo aqueles que estão na resistência, serão tocados por
essa vibração.
Olhem o que vocês sentem na sala, progressivamente e à medida das sessões: a energia absorve a Luz, faz-se cada vez mais densa,
cada vez mais palpável.
Isso é uma realidade, uma verdade, mesmo se o mental seja forte, ele é obrigado a soltar-se.

Vocês não podem falar com palavras para dizer a alguém «vá, é necessário ir, agora, à quinta».
Não.
Vocês podem apenas ser vocês mesmos, cada vez mais vocês mesmos, e deixar agir a irradiação do coração.
É tudo o que lhes é pedido: serem vocês mesmos, nada mais, em face do que se chamam as leis que pertencem à terceira dimensão.
Todas as acusações que podem ser portadas em alguns movimentos, contra alguns seres, não têm qualquer importância, porque a Luz
que os banha, se vocês mantêm essa Luz, nada pode atingi-los, absolutamente nada.
Essa é uma evidência, uma certeza.

Se, a um dado momento, você diz «não é possível», «vão acontecer-me coisas não agradáveis», «não é a Luz que desce», são os
resquícios de sua personalidade de terceira dimensão.
Mas, progressivamente e à medida que vocês fizerem o esforço de estarem alinhados, de acolher, de irradiar, de renunciar à sombra,
progressivamente e à medida que entrarem nessa alegria interior, nessa serenidade interior, nessa certeza interior, isso se faz muito
rapidamente hoje.

Lembrem-se: os budistas passavam, por vezes, dez, vinte anos a observar.
Acabou isso: não é mais o momento, é algo que se faz na vida corrente, cozinhando batatas, por exemplo, não importa onde.
Basta-lhes serem humildes e estarem na verdade, eu nada mais lhes pedi, cara amiga.

Questão: como repercutir suas ações frente a pessoas que não estão conscientes disso, na busca de Luz?

Caros amigos, até o último minuto, a transformação e o acesso à quinta dimensão é possível.
Há seres que jamais ouviram falar de Luz, e cuja vida é repleta de retidão, repleta de alinhamento, repleta de humildade, repleta de
verdade.
Eles não têm que se preocupar com busca de Luz.

Lembrem-se do que dizia Jesus: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».
Não lhes cabe preocupar-se com os outros; ocupem-se somente de vocês, tornem-se seu próprio Mestre e, naquele momento, os
outros seguirão pela radiação porque, de próximo em próximo, a Luz é contagiosa, muito mais do que o indivíduo.

Questão: fala-se da necessidade de colaborar, de fraternidade, mas por que, em muitos países, leis são
promulgadas que impedem essa instauração?

Por uma razão muito simples, cara amiga: a sombra não quer deixar passar a Luz; a sombra sabe as forças que pertencem à terceira
dimensão, as forças involutivas, as forças que recusam a Luz autêntica Crística (Luciferiana, Ahrimaniana, como dizia Steiner, no início
do século).

A Luz chega e, obviamente, há uma resistência que será cada vez mais terrível, cada vez mais forte, que traduz apenas uma única
coisa, cara amiga (e é nisso que é necessário ser compassivo e não olhar tudo isso): é que eles têm medo.
Eles não sabem o que é a Luz; eles não têm, de momento, experimentado, vivido as experiências de Luz; eles creem que a Luz vai
fazê-los perder muitas coisas, enquanto a Luz está aí para fazer ganhar coisas, e isso, o medo não pode suprimir.

Há seres, quanto mais vocês irradiarem, mais eles vão entrar no contágio de Luz, eles vão mirar-se, cada vez mais.
Ora, não é necessário lutar contra eles, a partir do momento em que vocês entram na luta, vocês entram em oposição, e é-lhes,
simplesmente, pedido para permanecerem firmes, afirmados e estáveis na Luz que vocês recebem e que irradiam.

Agora, é perfeitamente normal, a partir do momento em que um grupo humano – mesmo ao nível individual, não ao nível coletivo do
planeta – é confrontado a algo de novo, há formas de resistências que se opõem à novidade.
E vocês creem, realmente, que vocês todos não têm mais resistências em relação à quinta?
Obviamente que há, ainda, caso contrário, vocês não estariam mais aí, vocês não teriam necessidade de estar aí; eu não teria
necessidade de estar aí.
O que quer dizer que, apesar da efusão da Luz autêntica no interior dos chacras e dos casulos de Luz, as resistências ainda estão aí,
elas não estão todas eliminadas.

Então, é necessário compreender, de imediato, que, se há medos em vocês, mesmo que sejam pequenos medos, eles são, também,
por vezes, representados pelos governos, pelas pessoas que têm medo da Luz e que vão tudo fazer para frear a chegada da Luz, de
maneira consciente, se eles pertencem às forças involutivas que gostariam que as coisas permanecessem como estão.
Há forças que estão inscritas no patrimônio genético de todo ser humano: é o demônio interior, é o guardião do limiar, mas são,
também, todos esses seres que resistem.
É por isso que eu digo que é extremamente importante que o máximo de seres esteja nessa Luz, porque quanto mais houver seres que
aceitarem, que acolherem essa Luz, menos as resistências poderão ser fortes.
Mas elas vão, entretanto, ampliar-se, e as pessoas que estão na Luz estarão, obviamente, eu diria, sujas, por seus próximos, por vezes,
mas, também, pelas leis, pela suspeita, por tudo o que faz a energia de divisão.

O grupo social que tem medo busca, ainda mais, apontar com o dedo o que é diferente dele.
Ora, vocês são diferentes, a partir do momento em que buscam a Luz, mas vocês ainda não são o grupo social o mais importante,
longe disso.
Há, talvez, eu diria, quatro, cinco por cento do planeta que está no caminho para a Luz; todos os outros opõem-se à Luz, porque eles



têm medo.

Há muito poucos que pertencem, conscientemente, às forças, eu diria, que são contrárias à Luz, os outros são manipulados,
condicionados; eles não sabem, os pobres e vocês não podem apressá-los, é necessário, simplesmente, permanecerem centrados, e
as coisas ficarão bem, não há qualquer medo a ter do que quer que seja.

Questão: você intervém a um nível coletivo?

A ação ao nível geopolítico é possível pela vibração das redes magnéticas terrestres e a reativação de redes sagradas que existem no
Intraterra e na copa terrestre.
Nós intervimos, obviamente, como podemos, de maneira individual, ao nível de almas.
Cada vez mais seres estão em contato com seu anjo guardião, com seres que faleceram, que vêm ajudá-los, guiá-los.
Nós fazemos cada vez mais sonhos iniciáticos, eu diria, que anunciam as transformações.

Obviamente, nós intervimos, mas preferimos ter a possibilidade de poder trabalhar, diretamente, em grupos, porque é muito mais fácil,
ao nível energético.

Há certo número de modificações da estrutura continental, de vários continentes, que está em curso.
Apenas o Pai conhece a data.
Isso pode ser imediatamente, pode ser em um mês, pode ser em um ano, isso sobrevirá, como dizia o Cristo, quando Ele se
anunciava: «eu voltarei como um ladrão na noite».

Não é questão que médiuns divirtam-se a dar uma data e, mesmo se vocês recebam uma data, a data que vocês recebem (sete dias,
quatorze dias) é profundamente simbólica.

Não procurem, a todo custo, compreender o que vai acontecer, vocês serão informados, no momento real em que isso acontecer.

No momento da ascensão final, Maria dirigir-se-á, pessoalmente, a cada alma desperta, vocês ouvirão, realmente, a voz de Maria falar-
lhes.
Isso, eu lhes asseguro.

Então, tenham confiança, continuem, simplesmente, a alinhar-se e a irradiar essa Luz, e nada mais, absolutamente nada mais, caso
contrário, vocês vão se perder nos meandros do mental, nos meandros da predição, da profecia, das previsões, de não sei o que mais
ainda, que vai afastá-los da Luz e fazê-los entrar no medo.
O medo não tem lugar de ser.

Para ler a Parte 2, clique aqui
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Pergunta: você poderia intervir junto aos dirigentes que se opõem à Luz?

Querida amiga, isso foi tentado por várias civilizações extraterrestres durante os anos 50.

Os dirigentes que os governam são aqueles que vocês elegeram e deixaram assumir o poder e em todos os países eles pertencem às
forças da sombra, estejam certos.

Eles não são absolutamente permeáveis às mensagens que poderíamos lhes transmitir, eles sabem muito bem, eles buscam mesmo o
que acontece.

Vocês acreditam que eles querem que haja sete bilhões de pessoas no planeta?

Eles dizem que quanto menos houver, melhor será, eles seguem na direção do que está acontecendo nesse momento, mas a
finalidade não é a mesma, eles recusam a Luz.

Não se pode aceder ao que se chama de poder nesta 3ª Dimensão, qualquer que seja o poder, se se pertence à Luz, porque a Luz não
é o poder, a Luz é a certeza, ela não tem absolutamente nada a falar com o poder.

O poder é constrangimento, a Luz, ela, basta-se a ela mesma.

Então, o que vocês chamam de “dirigentes” não estão absolutamente prontos a receber, a aceitar ou a mudar o menor iota de seus
comportamentos, mesmo que houvesse, em um dado país, milhões de seres que se despertam à Luz, mas eles os executam, fazem-
nos desaparecer da superfície da Terra sem qualquer remorso.

É triste, mas é assim, e qualquer ser humano que busca adquirir um poder afasta-se da Luz.

A Luz da 5ª Dimensão é Luz de humildade, Luz de fraternidade.

A fraternidade não precisa dar ordem, a fraternidade não precisa ditar leis.

A partir do momento em que a Luz transcende e ilumina seu ser, vocês irão conformar-se totalmente às leis divinas e não às humanas,
eu respondi.

Pergunta: as pessoas que desejam caminhar na Luz podem servir de retransmissor em relação ao seu
próprio trabalho ou ao trabalho de outras entidades?

Mas evidentemente que sim, isso faz parte da cooperação que eu falava, é algo que vai ser cada vez mais frequente, cada vez mais
solicitado, é evidente.

Nós não podemos fazer o trabalho sozinho, mesmo se há bilhões de seres humanos, mesmo se há seres intraterrestres, seres
extraterrestres que estão prontos para intervir em sua dimensão.

A revolução da Luz nesta dimensão irá perturbar realmente e será visível para todos os seres do planeta ao mesmo tempo.

Aí, isso será realmente o final da 3ª Dimensão.

Pergunta: é verdade que algumas pessoas de poder são confrontadas, sem o saber, com manifestações da
Luz?

A Luz procura intervir em todos os lugares, até mesmo, de fato, junto às forças que não estão conscientes da Luz, mas eu reitero o que
eu disse, se esses seres não querem aceitar a Luz nada os fará mudar de opinião, mesmo no último minuto.

Para aqueles, eles estão extremamente apegados aos seus poderes, eles estão extremamente apegados ao que nós chamamos de
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ego, portanto, à 3ª Dimensão, mas não é preciso julgar, são as experiências deles, eles precisam crescer um pouco mais, eles
precisam recomeçar um ciclo.

O Pai não julga, querida filha.

Eles recomeçarão um ciclo, isso não importa, não é mais preciso julgar, não é mais preciso dizer “oh lá lá, aqueles não estão na Luz”.

Deixem fazê-los, é a experiência deles, não é a sua, é tudo.

Pergunta: é correto sentir cada vez mais frequentemente a necessidade de irradiar a Luz, à natureza, às
pessoas ao redor de si, para fazer as coisas evoluírem?

Querida amiga, querida filha, se você está na alegria quando você faz isso, você está na exatidão.

Não há preconização, é preciso fazer isso na simplicidade, não há técnica, não há regra.

Quanto mais você for autêntica, quanto mais você for espontânea, menos haverá riscos, mais irá se produzir um efeito real ao redor de
você e você sequer tem que se preocupar com o efeito real.

Contente-se em ser e em irradiar, é o que é solicitado e nada mais, nada mais.

Vocês sabem que o que é solicitado é extremamente simples.

Vocês sempre têm a impressão de que é preciso complicar com rituais, com coisas criadas do mental, mas absolutamente não.

A simplicidade é a chave, não há outra chave, continuem, se vocês o sentem, querida filha, continuem a irradiar esta Luz nos locais
onde vocês o sentem.

Se vocês o fazem e se vocês sentem uma alegria interior, significa que vocês estão na precisão, eis o que eu posso responder.

Pergunta: que diferença você faz entre o livre arbítrio e a escolha da alma?

Uma diferença essencial: o livre arbítrio, eu responderei a você que isso existe apenas em um nível preciso de consciência, mas em
outro nível de consciência não há livre arbítrio, tudo está inteiramente determinado.

Tudo depende da escala de tempo ou de espaço à qual você se refere.

Se você se refere à pequena vida, você tem o livre arbítrio, se você se refere à sua alma e à evolução de sua alma em dezenas de
milhares de anos, não há qualquer livre arbítrio e tudo está inteiramente determinado.

Agora, o que eu chamo de liberdade da alma, a escolha da alma, é o que a alma decidiu experimentar para descer na encarnação, e
sobre essas escolhas da alma (que, ainda uma vez, nada tem a ver com o livre arbítrio) é impossível mudar os programas que a alma
decidiu viver chegando sobre a Terra.

Ninguém pode ali se opor, isso, é a liberdade de escolha da alma.

Agora, o livre arbítrio existe a um certo nível de consciência, mas em nosso nível de consciência não há qualquer livre arbítrio, há um
determinismo o mais fundamental e absoluto.

E se se toma uma escala de tempo que corresponde a éons e éons, pode-se resumir o encaminhamento da alma em um ‘ir e vir’, e
tudo é enriquecido pela experiência dessas idas e vindas.

É o caminho inexorável que qualquer alma empreende qualquer que seja a noção de tempo que ela vai colocar porque, efetivamente,
ao nível da vida individual limitada entre o nascimento e a morte, tem-se a impressão de ser livre, de ter a liberdade de escolha.

A única liberdade que se tem é compreender quanto tempo vai se levar para ir do ponto A para o ponto B, mas é preciso ir do ponto A
ao ponto B, porém você pode levar um século, um milênio, entretanto você vai sempre do ponto A ao ponto B, isso é uma certeza.

Você vem da Luz e você retorna à Luz, não há alternativa, não há outra possibilidade, não há outro caminho.

Há apenas um único caminho para retornar de onde viemos, ou seja, retornar a esta Fonte, à Luz.

Todos vocês são filhos da Lei do Um e todos vocês são filhos da Luz, vocês são Divinos.

Alguns sábios disseram que vocês são Divinos, isso não é uma invenção, mas é a verdade a mais estrita, a mais clara, porém
somente alguns a conhecem mais do que outros, é a única diferença.

Mas há dentro do seu ser, escondido no mais profundo do seu coração, esta Divindade que vocês são.

É-lhes solicitado, hoje, deixar eclodir esta Divindade e absolutamente nada mais: “busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado
de acréscimo”, como dizia Jesus, tem valia ainda hoje.

Eu respondi querida amiga.

Pergunta: o que significa o fato de dizer que uma alma vem sobre a terra para transmutar uma experiência?

A alma vem à Terra para a experiência da encarnação.

Transmutar a matéria é o que vocês fazem a cada minuto, quando vocês comem, quando vocês se trocam, quando vocês fazem a sua
toalete.



A cada sete anos todas as suas células são renovadas, vocês passam sua vida a transmutar, nesta vida, no além.

A vida é uma transmutação permanente, encarnada ou não encarnada, simplesmente há apenas duas direções possíveis: afastamento
da Fonte, retorno à Fonte.

Há os que estão prestes a retornar à Fonte, há os que querem ainda afastar-se, isso não é importante.

Quando vocês adquirem este olhar, esta lucidez da realidade da Luz da 5ª Dimensão, não poderá mais ali ter interrogação quanto a
isso, haverá ali apenas a certeza da irradiação da Luz e a certeza de que vocês são eternamente amor, decisivamente de toda
eternidade e de que vocês são divinos.

O Pai não coloca questões.

Pergunta: as efusões de Luz que nós vivemos podem influenciar, ao mesmo tempo, nas escolhas de almas
e de encarnação?

A Luz da 5ª Dimensão, como eu já dizia, é capaz de transformar até mesmo as escolhas das almas.

O contrato de alma pode ser mudado porque a Luz é mais forte que tudo.

Quando eu disse que não se pode alterar a título individual, vocês não podem, vocês, decidir anular um contrato de alma, mas se as
entidades de Luz decidem anular um contrato de alma, com todo conhecimento de causa, então, sim, elas o fazem, evidentemente.

Não há karma que se sustente diante do amor, não há contratos de almas que se sustentem diante do amor.

Mesmo quando há uma doença que foi desejada pela alma, o homem é realmente criador e criatura divina.

Tudo é possível, mas esta possibilidade não pode ser decidida pelos seres que estão em volta, ela apenas pode ser decidida pela
Luz.

Então, sim, os milagres vocês verão cada vez mais, mas não é porque não há milagre que há punição, há também casos onde não se
tem o direito de modificar porque a Luz não tem autorização, não sente necessidade de fazer desaparecer algo que está inscrito.

Mas esta forma de cura espiritual irá causar grandes transtornos.

Os ensinamentos causam também uma mudança, uma transformação, mas é outra coisa ver a intervenção dos seres de Luz
diretamente em sua realidade densa e intervir diretamente nas doenças orgânicas, de maneira tangível, palpável.

Aí, isso apressa e isso faz desaparecer, eu diria, as sombras da terceira, é o único objetivo.

Pergunta: como soltar nossas resistências frente à integração da Luz?

Novamente, eu repito, não há técnica.

O efeito da Luz deve aumentar em vocês, deixe-a penetrá-los, gradualmente e à medida que ela penetrará, gradualmente e à medida
as resistências vão extinguir-se umas após as outras.

Para alguns isso será muito rápido.

Para outras pessoas isso leva tempo, mesmo estando iluminadas.

A iluminação e a Luz não são a garantia de que se possa abandonar o que foi adquirido, de que se é capaz de renunciar a tudo o que
se tem sido, ser capaz de desistir de portar uma identidade social, uma identidade financeira, uma identidade familiar e consagrar-se
totalmente à Luz.

Para alguns é isso, para outros não, aí depende do caminho e do contrato de alma, como se diz, mas não há outra técnica além dessa:
deixar a Luz estabelecer-se em vocês e as resistências vão aliviar-se pouco a pouco, pouco a pouco elas vão ser dissolvidas,
transmutadas pela Luz.

Não há alternativa, não adianta nada fazer bacharelado em psicologia, não adianta nada estudar porque se tem medo.

“Busquem o reino dos céus, o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

A Luz apaga e cura tudo.

A experiência da Luz permite um trabalho e quando é um grupo muito mais considerável ainda, as efusões de energia que vocês
recebem desde o início da minha presença, permite também um trabalho de cura.

A cura é a ausência de sombra, a cura é aceitar acolher esta Luz, nada mais há a fazer.

Lembrem-se: humildade, simplicidade.

Se isso se torna demasiadamente complicado, se há rituais complicados, larguem, isso pertence à antigamente, isso não pertence ao
que é solicitado hoje.

Pergunta: como conhecer seu contrato de alma?

Há várias maneiras: vocês podem inclinar-se à astrologia, vocês podem inclinar-se a uma série de decifrações da alma também, há
também evidências particulares que nós instauramos com este canal no que nós chamamos de decodificações corpo/espírito (que
consiste em dar um esclarecimento sobre o caminho da alma, que permite compreender em certa medida o porquê se está aí).



Agora querer buscar também o contrato de alma tende-se a se esquecer da Luz.

Não é porque vocês conhecem seu contrato de alma que vocês estarão mais na Luz, disso, deve-se estar bem ciente.

Entretanto, se vocês sentem um apelo extremamente importante para o conhecimento desse contrato de alma, porque não, mas não se
esqueçam de que o conhecimento é, hoje, uma armadilha.

Sempre se falou, nos séculos passados, sobre o conhecimento esotérico, sobre o conhecimento espiritual.

Durante minha vida também isso era extremamente importante, hoje não.

Os tempos mudaram profundamente, isso também é importante compreender, eu falei.

Pergunta: a principal tela entre as resistências e a Luz não é aquela do mental?

Isso é o mais importante hoje e principalmente para os seres já despertos, o mental.

Quanto mais vocês avançam na idade, mais alguma coisa vocês construíram mesmo se vocês não têm consciência.

A estrutura mental é aquela que mais nos atrapalha para a eclosão e a transformação final da Luz, mas, no entanto, é inútil querer
pacificar o mental fazendo exercício de meditação e de esvaziar a mente.

Convém fazer aumentar a Luz, simplesmente.

Pergunta: há um limiar crítico, uma porcentagem mínima além da qual se pode ter ali um basculamento real
para a Luz?

Há uma massa crítica, mas é uma massa crítica não de número de pessoas, e sim uma massa crítica de Luz.

Esta massa crítica de Luz pode ser alcançada por 4% da população, mas também por 8 a 10% da população, isso depende e é por
isso que eu incentivo vocês para deixar crescer a Luz.

Não há apenas uma noção de aritmética de número de pessoas somente, há também a intensidade da Luz, qualquer que seja a
quantidade de pessoas, mas, no entanto, pode-se, de qualquer modo, estimar que um número de 8 a 10% seria benéfico para a
transformação.

Pergunta: devemos nos sacrificar para se consagrar à Luz?

Não sacrifício, querida amiga, mas renúncia, há uma diferença essencial: a renúncia é algo que se impõe por ela mesma, mesmo se é
difícil, o sacrifício é um ato voluntário do mental.

A decisão deve ser tomada no coração e a renúncia que é solicitada é profundamente diferente em relação a cada ser humano, em
relação ao seu destino.

Há para quem a Luz vai implicar numa renúncia a várias coisas, há renúncias célebres que foram conhecidas (renúncia a alimentos,
renúncia na esfera sexual, renúncia à família, renúncia a isso, renúncia àquilo), mas a partir do momento em que se evoca o sacrifício
não é uma renúncia.

Agora, é o coração que deve ditar qual lugar ele está de acordo com a Luz nas atividades, mas a Luz pode também decidir fazer
passar esta Luz e este amor através da alma.

Por que não?

Por outro lado, para outras pessoas, é preciso parar, é preciso renunciar às próprias atividades.

É uma questão estritamente pessoal e individual, não há regras coletivas em relação a isso.

É algo que se decide no coração, em função do apelo que se recebe e, ainda uma vez, mesmo quando o apelo é muito forte, é preciso
por vezes certo tempo antes de aceitar sem que isso seja realmente um sacrifício, porque se é um sacrifício, não é renúncia, é
diferente, isso, é um ato mental, isso não é um ato espiritual.

Pergunta: qual é a influência desta Luz nas relações afetivas, amorosas e na esfera da sexualidade?

Querida amiga, eu lhe responderia que os seres que vivem na 5ª Dimensão, sob seus pés, desde já 200.000 anos, não têm
necessidade de comer, não têm necessidade de fazer amor.

Eles fazem amor em outro nível, mas os corpos não são mais envolvidos nesses processos e o prazer que se obtém é senão mais
potente do que aquele que vocês denominam prazer de natureza sexual.

O prazer sexual, segundo os seres, pode ser uma posse e um apego, mas para outros ele será uma fonte de liberação.

Então, pode-se dizer que com a Luz há seres que vão encontrar-se querendo fazer amor o tempo todo e outros que vão parar.

Não há regras, ainda uma vez, absolutas.

É diferente segundo cada pessoa, segundo cada caminho, mas é evidente que as transformações induzidas pela Luz vão ao sentido
de uma purificação, de uma maior sensibilidade vibratória, de uma maior abertura dos casulos de Luz e, portanto, quem diz abertura
dos casulos de Luz diz dar atenção e respeitar ainda mais o que entra em nós (em todos os sentidos do termo) ou o que sai de nós.

É questão de responsabilidade pessoal, mas o caminho é profundamente diferente segundo cada alma.



Tudo pode ser possível em um primeiro momento.

Pergunta: como vai evoluir nossa relação com o dinheiro?

Querida amiga, eu vou ser bem direto, na 5ª Dimensão não há dinheiro.

Para fazer o quê?

Vocês, sobre a Terra, inverteram o valor do dinheiro, vocês atribuíram ao tempo uma valorização crescente do dinheiro ou o tempo
sendo uma medida que diminui o dinheiro.

Eu me explico, se um dia vocês têm 100 unidades da moeda que vocês queiram, se vocês as têm ainda um ano depois, hoje vocês
têm 110.

Nas regras espirituais, se este dinheiro permaneceu parado, deve lhes restar 90.

Inverteu-se a energia do dinheiro na 3ª Dimensão, isso foi desejado pelas forças que criaram o que vocês chamam de bancos, há mais
de 250 anos.

Agora, na 5ª Dimensão, para que fazer dinheiro?

Tudo é gratuito, absolutamente tudo, seu pensamento torna-se realmente criativo: vocês querem criar um barco, vocês criam um barco,
vocês querem criar uma casa, vocês criam uma casa.

Com a Luz, a matéria é dirigida e vem se colocar no que vocês construíram com seu espírito.

Há uma liberdade total, não há dinheiro.

O dinheiro é uma criação que não é negativa, é uma energia circulante, mas é circulado contra a maré em nosso planeta (onde eu
estava também).

Inverteu-se a polaridade: o dinheiro se valoriza ao longo do tempo.

É uma heresia, o dinheiro perde valor com o tempo.

O interesse não segue no bom sentido.

Pergunta: como fazer para se integrar no mundo do trabalho, atualmente, sem, no entanto, confundir seu
caminho ou suas próprias convicções sobre a Luz?

Querida irmã, isso vai tornar-se cada vez mais fastidioso, porque quanto mais o casulo de Luz abre-se à Luz, mais a Luz que é branca
penetra, mais vocês tomarão consciência da diferença, da distância que existe entre o que vocês vivem no interior e o que lhes propõe
o modelo empresarial, o modelo social, o modelo econômico, o modelo de competição que nada têm a ver com a realidade da quinta.

Na realidade, é um problema muito exaustivo porque é preciso quando mesmo continuar a comer, vocês estão ainda na terceira.

Mesmo se é preciso ter confiança, é um problema que é eminentemente difícil porque quanto mais a consciência se abre, mais se
torna difícil funcionar como se funcionava antes.

O que não se via, agora, aparece tão claro como o nariz no meio do rosto.

Às vezes, é efetivamente difícil continuar a trabalhar, continuar a fazer o que se fazia antes, às vezes é mesmo uma questão da pessoa
também e é ainda mais exaustivo renunciar.

Mas se a Luz lhes pede para renunciar, se vocês sentem que a alegria não está mais aí, é preciso ter confiança, é preciso aceitar
encontrar-se pobre, mas enriquecido da Luz.

Essa é a grande lição que é solicitada por vezes a algumas almas, não a todas as almas, segundo o que vocês são capazes de
suportar.

Não se esqueçam de que o objetivo da Luz é aumentar cada vez mais em vocês, é favorecer esta radiação de Luz, e todos os
caminhos são bons.

Eu falei, querida irmã.

Pergunta: poderia nos falar da fonte de cristal?

A fonte de cristal faz referência ao que é denominado Fonte de cristal.

Há ao nível do núcleo do planeta não fora, como lhes dissemos, um núcleo em fusão, há uma fonte, uma fonte que é de cristal e
gigantesca, que está em vibração e em consistência com o cristal que está no interior do Sol.

Esta fonte, esta fonte de cristal permite-lhes viver a retransmissão da Fonte Mãe e da Fonte Pai.

A fonte de cristal é o que os conecta à sua Divindade essencial de ser/Luz, de ser/cristal, isso é extremamente importante.

Acessoriamente este núcleo de cristal está ligado ao que se chama Sol Central da galáxia que é também um cristal.

Eis o que se pode dizer rapidamente sobre a fonte de cristal.

É algo que se revela a um dado momento da iniciação do ser humano quando ele aceita ser filho da Luz.



Pergunta: pode-se esperar ver uma reunificação dos cristãos?

Isso não é absolutamente concebível, nem desejável, querida amiga.

A Luz Crística nada tem a ver com o que foi construído pelas diferentes igrejas, pelas corporações, através do ensinamento de Cristo
que era um ensinamento de Luz.

A nova humanidade vai se reunir ao emblema de Cristo (mas do Cristo em si e não do Cristo na cruz), à Luz.

Vocês irão tornar-se de novo o que vocês eram no momento da criação da Atlântida, ou seja, filhos da Lei do Um e a religião está
absolutamente, eu diria, fora de propósito no que vem.

O modelo está ultrapassado, totalmente prescrito.

Pergunta: poderia nos falar dos crânios de cristal?

Os crânios de cristal representam a concretização da Luz dos doze Elohim que fizeram o sacrifício da encarnação durante a criação da
Atlântida, no ano 50.731 antes de Jesus Cristo.

Quando eles fizeram o sacrifício, esses seres de Luz (que vieram de dimensões bem além mesmo da minha) aceitaram (alguns se
esqueceram de ler o contrato até o final) vir fazer o sacrifício da encarnação e acompanhar a criação da 3ª Dimensão até hoje.

Nesta vida onde eles eram considerados como Elohim, ou seja, Deuses, no momento de sua passagem, seu crânio tornou-se um
crânio de cristal.

É por isso que esses crânios que foram encontrados hoje têm uma longa história atrás deles, eles são a memória total deste universo,
mas também de outros universos de onde vieram esses grandes seres.

Na realidade, várias predições, várias profecias, feitas particularmente nos mundos Ameríndios, relataram o momento em que os doze
crânios de cristal seriam juntados, agrupados, encontrados.

Os eventos puderam começar, é já o caso desde vários anos e o crânio unificante foi encontrado não tem muito tempo, o terceiro
crânio de cristal.

Agora isso está em andamento e é por isso que as passagens cometárias que vocês tiveram correspondem realmente a um
acontecimento certamente importante na história da humanidade.

Lembrem-se dos primeiros cometas que passaram de forma visível em 95, 96, passaram sob o pé direito da Virgem.

Foi o sinal dado aos homens, a cruz visível no céu, por toda parte.

O cometa, hoje, passou de novo no mesmo lugar vindo lembrar a promessa que foi feita em março de 96.

Portanto, a presença Micaélica, as energias Micaélicas de transmutação dos elementos estão totalmente encarnadas agora.

Isso é um acontecimento, eu disse anteriormente, capital na história da humanidade.

Então, ainda uma vez, humildade, simplicidade, verdade, alinhamento e Luz e amor e nada mais, absolutamente nada mais.

Eu lhes trago toda minha bênção, todo meu amor e eu digo a vocês até uma próxima vez e que será ainda mais rica em Luz e em
amor.

Nós trabalhamos, através do canal (de outras entidades também) para irradiar cada vez mais as radiações da 5ª Dimensões.

Contentem-se em guardar em seus corações o amor do divino Filho a fim de reencontrarem a dimensão de Filhos que vocês são.

Eu lhes peço com vigor para permanecer uma dezena de minutos neste estado vibratório, para recolher esta Luz que está entre vocês,
para deixá-la entrar profundamente no seu ser, no seu coração, para permitir-lhe trabalhar a abertura do amor, a abertura da Divindade.

Sejam abençoados, eu os amo, queridos filhos da Luz, sejam abençoados.

Todos vocês têm minha gratidão.
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Vejo que temos um público extremamente atento, com muitas questões que se preparam em relação
ao que temos a trocar.
Temos, também, muitas coisas a dizer, mas, primeiro, vamos começar como fazemos de hábito, ou
seja, trocar, tentar responder às interrogações que são as suas.
Então, primeiro, vamos, caros amigos, eu lhes desejo, já, a boa vinda.

Questão: por que é preciso estar bem enraizado para, efetivamente, «decolar»?
Por que é preciso que o eixo superior/inferior desenvolva-se ao mesmo tempo?
Caro amigo, tudo o que toma raiz nesta Terra, tudo o que está vivo nesse mundo tem, sempre, por
origem, a Terra, nisso, estamos de acordo.
Não é possível desenvolver uma manifestação harmoniosa da vida neste planeta se não se está
enraizado, de algum modo, nesse planeta.
É preciso, efetivamente, compreender que tanto os cristais que crescem na Terra estão enraizados
na Terra como os vegetais estão, também, enraizados na Terra, o reino dos mamíferos, o reino de
seres vivos os insetos são, também, obrigados a ter um enraizamento na Terra, porque o alimento é
tomado, primeiramente, na Terra, antes que o alimento seja ligado ao fogo (no que concerne
aos minerais, aos cristais), seja ligado ao Sol (no que concerne aos outros seres vivos).
Não pode haver desenvolvimento harmonioso da vida nesse plano de manifestação
enquanto não há raízes tomadas na Terra e raízes tomadas no Céu.
Também, um desenvolvimento harmonioso que tenha em conta as dimensões as mais globalizantes
da vida vai, necessariamente, apoiar-se na Terra, antes de lançar-se para o Céu.
Há, também, um papel extremamente importante, que não é nutrir, mas que é, também, a garantia,
eu diria, da estabilidade desse desenvolvimento da vida.

Toda a vida que está se desenvolvendo, independentemente de um enraizamento na Terra criaria
algo que não é verdadeiro, do mesmo modo que os cristais que se faz nascer, hoje, com meios
técnicos com altas temperaturas, mas sem que haja a terra, sem que haja as condições iniciais que
existiam quando da criação dos cristais.
Há cristais que podem ter a aparência de cristais, que podem ter a estrutura interna de cristais, mas
que, entretanto, não são cristais.

Outro exemplo bem conhecido, hoje, se vocês fazem nascer um vegetal, por exemplo, um tomate,
em culturas que se chama fora da terra, vocês terão um fruto que pode parecer muito belo, que pode
parecer de bela cor, que pode parecer com os mesmos elementos constitutivos – como o cristal que
nasceu fora da terra – entretanto, a radiação do que foi criado de maneira artificial não tem, de
modo algum, a mesma vibração do que o que é criado de acordo com vias lógicas e
habituais da manifestação e do princípio da encarnação nessa dimensão.
Isso é extremamente importante.

Agora, se se inclina um pouco no que é específico ao ser humano, que é sua capacidade para
religar-se à sua Fonte, religar-se à sua Divindade essencial interior, se o ser humano pode
encontrar sua Divindade sem enraizar-se, ele vai seguir um processo de iniciação que é, ele
também, de algum modo, artificial e falsificado.
A tal ponto que isso é falsificado que o ser humano que acede a um nível de consciência diferente
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da consciência habitual comum da terceira dimensão e que não enraizou suas estruturas na Terra
vai encontrar-se confrontado a uma iniciação que é qualificada de luciferiana, porque ela
conduz o ser humano a um grau de realização que não é aquele que é previsto pelo princípio
da encarnação, que é a espiritualização da matéria.
O que quer dizer ser capaz de subir o nível de consciência, não unicamente da própria consciência,
mas, também, de tudo o que constitui as estruturas físicas, etéreas, astrais, mentais, também, que
extraem suas raízes, suas nutrições na Terra, mas, também, nos éteres da Terra.
Isso é extremamente importante a compreender.
Aí está porque não pode haver retidão, autenticidade se não há enraizamento antes da
elevação.
Isso é, já, algo que é preciso, efetivamente, compreender.
Não pode haver realidade em uma iniciação, em uma elevação, em um processo de elevação da
vida se não há, preliminarmente, tomada de nutrição nas raízes terrestres e, obviamente, nas raízes
espirituais, ou seja, no Sol, mas isso não pode ser, unicamente, no Sol, caso contrário, ele vai
seguir um processo de desvitalização que vai conduzir ao que se poderia chamar a loucura e a
ilusão.
Aí está porque é extremamente importante, no processo de desenvolvimento da
consciência, chamado processo iniciático ou de mestria espiritual, que esse desenvolvimento
concirna a todos os planos e a todas as estruturas que habitam o ser humano e que fazem o ser
humano.

Questão: como concretizar, na vida quotidiana e na vida profissional, o caminho espiritual?
Caro amigo, se você quiser, vamos separar a questão entre o que diferencia o caminho pessoal do
caminho profissional em relação ao caminho espiritual.
É preciso, efetivamente, compreender, hoje mais do que nunca, como eu disse e repeti e como
repito, ainda esta noite, que o caminho espiritual, hoje, é uma diligência que corresponde ao
que se chama a autenticidade, ou seja, estar em harmonia com o ser interior, estar religado à
própria Fonte, estar religado ao próprio ser interior que é o ser divino.
Esse caminho, hoje, é extremamente facilitado em relação ao que existia nos séculos precedentes
e, eu diria, mesmo, os cinquenta anos precedentes (ou seja, o que estava em relação com as
técnicas, com os caminhos ligados ou a religiões, ou a ensinamentos ditos tradicionais ou
esotéricos ou espirituais, coisas que eu também pratiquei em minha vida).

Hoje, é-lhes solicitado, mais do que tudo, no que vocês chamam e que nós chamamos «evolução
espiritual», «caminho para a mestria espiritual», compreender que esse caminho deve implicar em
cada sopro de sua vida pessoal, em sua vida de todos os dias, em sua vida quotidiana.
É importante que a mínima parcela de autenticidade que se revela em função de diferentes técnicas
que vocês podem empregar – se querem, senão, isso não tem importância – revele seu ser interior,
sua Divindade interior.
Conhecer-se a si mesmo.
E isso não se aprende através de técnicas exteriores, é um caminho todo interior, mas nesse
caminho interior há regras extremamente precisas a seguir que vão, eu diria, favorecer a eclosão
dessa mestria espiritual.
Eu falei, na última vez, de noção de abandono, de noção de soltar, de noção de mestria, de
noção de estar religado à própria Fonte e ao próprio ser Interior.
Eu vou especificar, hoje, que o mais importante na vida de todos os dias é,fundamentalmente,
estar em acordo consigo mesmo, ou seja, não trapacear, não mentir a si mesmo e aos
outros.
Isso necessita, eu repito, certa forma de autenticidade.

Essa autenticidade caracteriza-se, também, por algo que eu teria tendência a chamar
a benevolência, em um primeiro tempo.
Nós havíamos, também, discorrido, parece-me, na última vez, sobre o amor.
É preciso, efetivamente, compreender que eu lhe dizia estar em cada parcela da vida, em
cada minuto de sua vida em um estado de amor.
Obviamente, muitos seres humanos vão compreender as próprias emoções de amor através das
emoções e dos sentimentos, o que não é o caso.
Então, eu prefiro empregar a palavra benevolência, que consiste emconsiderar que cada ser que
você reencontra é, também, uma parcela do Divino que é você, que as circunstâncias de
sua vida a cada minuto e cada sopro que o anima correspondem à total expressão da
Divindade e que são as ressonâncias do que você é, você mesmo.



Eu disse, também, frequentemente, que o que acontece no exterior corresponde ao que
acontece no Interior.
Se seu interior volta-se para a benevolência, para a mestria, para o abandono, todas as
coisas vão desenrolar-se, no exterior, para fazer ressoar o que você tenta estabelecer no
interior de si, em sua vida pessoal, em sua vida afetiva, relacional, sentimental, mas,
também, no simples fato de ir tomar um banho ou de ir ao toilette ou de ir regar as plantas.
Isso é, também, extremamente importante a assimilar.

Essa benevolência é considerar que tudo o que acontece em sua vida, que tudo o que você faz em
sua vida é um ato que participa, eu diria, de sua sacralidade, de sua sacralização, de sua
divinização e de sua benevolência interior, mas, sobretudo, dessa famosa autenticidade.

Agora, nos abordamos um setor que é um pouquinho diferente porque, no mundo profissional, as
pessoas têm, muito, a impressão de que, quando estão em um caminho espiritual, elas devem estar,
necessariamente, em um trabalho que toca, de perto ou de longe, a noção do espiritual.
E creia-me, caro amigo, pode-se, também, fazer passar essa benevolência e esse amor e essa
dimensão sagrada vendendo agulhas no mercado, tanto como falando, como eu o faço.

Inúmeros seres humanos vivem isso, através de atos extremamente humildes, extremamente
simples.
Não há necessidade, nesse nível, de procurar o extraordinário nas manifestações de seu trabalho
profissional.
Obviamente, há situações nas quais vocês vão encontrar-se confrontados e chocados a essa
noção de autenticidade interior.
Eu tomarei o exemplo de alguém que venderia ou trabalharia para uma empresa que fabrica armas,
mas, aí também, se essa pessoa encontra-se nessa sociedade a vender armas é que, obviamente,
as circunstâncias interiores que são as dela colocaram-na, puseram-na nessa situação e há,
obviamente, através desse trabalho exterior, a necessidade, também, de fazer um trabalho interior.

A partir do momento em que a consciência entra nessa benevolência, nessa autenticidade,
há, efetivamente, certo número de trabalhos que se tornam difíceis a realizar.
Mas é um exemplo extremo, que eu tomei, como a venda de armas.
Poder-se-ia, também, ser um militar e estar em uma dimensão espiritual.

É preciso, efetivamente, compreender que há, nessa noção profissional, a necessidade de definir
seus objetivos.
Agora, a ressonância é extremamente importante e, a partir de certo grau de desenvolvimento de
sua Divindade, você se encontra confrontado, eu diria, a uma doença interior em relação ao
trabalho que é feito, mas, também, referente a uma relação, qualquer que seja.
Convém parar, refletir e deixar emergir o significado profundo dessa doença: será que é o ego que,
por exemplo, quer encontrar outro trabalho mais espiritual para sentir-se mais à vontade ou será que
é, realmente, o destino da alma que requer uma mudança em profundidade?
Isso, é preciso, efetivamente, fazer a diferença entre os dois e pedir para isso que os sinais
de sincronia, que os sinais espirituais, os sinais ligados aos seres de Luz, à Divindade
manifestem-se, para iluminar nossos caminhos.
Mas o ato o mais importante a gerar para si mesmo é, obviamente, a autenticidade e a
benevolência em relação a tudo o que faz a vida.

Questão: a que correspondem as descidas de energia nesse momento?
São energias que correspondem ao solstício de verão, o período que é uma semana, alguns
dias antes do período do solstício de verão, o que se chama o São João de verão.
Isso corresponde ao máximo energético do Sol.
As energias solares são as energias espirituais, as energias Crísticas, que descem sobre a
Terra.
Há, por trás, necessidades de modificar algumas estruturas em vocês, para os seres que são, entre
aspas, ligados ou despertos à dimensão espiritual.
Esses reajustes correspondem a um afluxo de energia, mas a energia não é, necessariamente,
metabolizada e considerada pelo corpo ou pelas estruturas como algo que vai energizá-lo.
O aumento de energia sobrevém uma vez que o processo de descida esteja encarnado e
amortecido, o que pode tomar uma quinzena de dias.

A energia espiritual desce pelo sétimo chacra, diretamente, e irá tomar o canal médio da



coluna vertebral, que vocês chamam a shushumna, e vai descer, progressivamente, para
reforçar a irradiação energética de cada um dos sete chacras.
Entretanto, os chacras que devem receber esse afluxo de energia giram em forma de hiper-rotação,
em especial os chacras do baço e o segundo chacra.
E esses chacras, que giram em excesso relativo de energia, provocam uma consumação e um
consumo extremamente importantes de líquidos e de açúcar, o que provoca, efetivamente, súbitos
cansaços, de maneira incisiva no dia, a impressão, de repente, de cair de sono, a impressão, de
repente, de flutuar um pouco.
Isso é típico das energias que correspondem ao solstício de verão.

A mesma coisa produzir-se-á no solstício de inverno, desta vez, com uma energia mais
telúrica, que remonta do Intraterra, mas que vem, entretanto, impactar, extremamente forte, o
segundo chacra, o chacra do baço e o primeiro chacra, desta vez, um trabalho que dura uma
quinzena de dias.
Convém beber muito mais do que de hábito e consumir açúcares, beber sucos de frutas que são
muito pouco carregados em fibras, eu penso, em especial, no suco de uvas e no suco de maçãs, ao
invés de suco de laranjas e suco de abacaxis, que aumentam o calor do corpo.
Mas o melhor é, de qualquer forma, beber água pura e, depois, comer açúcar, uma hora depois, ao
invés de misturar água e açúcar através dos sucos de frutas.
Trata-se do açúcar, sob a forma, por exemplo, de uvas secas, sob a forma, por exemplo, de
açúcares rápidos e não de açúcares lentos.

Questão: o chá de aubepine pode ser útil para integrar essas energias?
O aubepine intervém no chacra do coração, no setor cardíaco, o que não é o caso com essas
energias.
Se vocês querem ingerir um chá, as coisas as mais agradáveis são os chás ligados à menta, que
refresca o sangue e que limita o consumo de açúcar pelas energias.

Questão: poderia falar-nos da loja negra universal?
A loja negra universal corresponde a uma série de entidades que são o reflexo, o lado negativo da
Luz.
É preciso, efetivamente, compreender que a Luz se criou, exteriorizando-se do nada, mas,
criando-se a partir do nada, houve, também, a criação da Luz e da sombra no seu plano de
manifestação (não mais nas Dimensões superiores nas quais, aí, isso não é possível), neste
plano específico que é a terceira Dimensão.
A Luz é oposta à sombra, mas a sombra está também na Luz e a Luz está também na
sombra, é o yin e o yang.
Disso, vocês sabem, vocês vivem e experimentam.
Mas existe, em planos intermediários – ou seja, na quarta Dimensão, que é o equivalente, se
quiserem, ao mundo astral inferior – o reflexo do que acontece sobre a Terra, ou seja, a Luz e a
sombra, as forças Crísticas, as forças astro-angélicas, as forças manifestadas da ordem de
Melquisedeque ou de outras ordens de Luz que podem descer através das estruturas vibratórias até
esse nível inferior, para entrar em contato com a sua realidade.
Mas existe também a contrapartida dessa Luz que é também a sombra.
Na gênese da sua Dimensão, na Kabbalah, há gênios, há arcanjos, mas há também forças
invertidas, que são a parte negativa.
Há as forças do Arcanjo Uriel e Gabriel, mas há também um demônio que é a sombra disso, ele se
chama Asmodée, que é uma realidade na sua Dimensão.

A loja negra universal está ligada a entidades que se apresentam como seres de Luz (eles não
vão dizer, obviamente, que eles são seres da sombra), mas cujo objetivo e única especificidade não
são transmitir ensinamentos (que são falsos, obviamente), mas camuflar essa verdade ensinada
através de uma finalidade que não é a Luz, em todo caso, a Luz Solar, mas cuja finalidade é
desprendê-los desse plano desse planeta, ou seja, fazê-los perder a noção de sacralidade da
vida na terceira Dimensão, mas, também, do planeta Terra, para levá-los para o é chamado
de ilusão luciferiana.

Esses Mestres foram chamados de Mestres de sabedoria, mas eles nada têm deEsses Mestres foram chamados de Mestres de sabedoria, mas eles nada têm de
sábio, pois eles os afastam da dimensão Crística.sábio, pois eles os afastam da dimensão Crística.
Tudo o que os afasta de Cristo, do Sol, da dimensão essencial Terra-Sol (ou seja, das raízes na
Intraterra, mas, também, das raízes celestes no Sol) faz parte também do que é chamado de loja
negra universal.



A fim de diferenciar do que é denominado forças de involução que, elas, não são luciferianas, mas
são plenamente diabólicas e querem fossilizá-los, pô-los e deixá-los na Terra, privando-os da
espiritualidade.
Atualmente há, de um lado, as forças Crísticas (são as forças da Luz autêntica) e, do outro lado, as
forças da loja negra universal (ligadas, portanto, às energias luciferianas, que fizeram aliança com
as forças que querem a fossilização e o abandono da espiritualidade).

É um pouco complexo de compreender, mas essas duas forças estão unidas emÉ um pouco complexo de compreender, mas essas duas forças estão unidas em
um mesmo objetivo que é o de privá-los da influência de Cristo, da influência doum mesmo objetivo que é o de privá-los da influência de Cristo, da influência do
Sol e isso dá no que vocês veem sobre a Terra, atualmente.Sol e isso dá no que vocês veem sobre a Terra, atualmente.
Tudo o que vocês observam no exterior ilustra esse combate, no plano da quarta Dimensão, entre a
sombra e a Luz, mas, também, os seus próprios combates interiores entre suas sombras e sua Luz.
Assim, a loja negra universal é constituída por entidades que foram humanas, mas que
cortaram, de maneira voluntária, em determinados momentos da sua história de encarnação, o
Antakarana, ou seja, o Cordão de Luz que as reuniam às suas almas.
Eles se cortaram, voluntariamente, da sua alma, de maneira a não sofrer as consequências dos
seus atos no nível cármico.
Eles se cortaram do seu carma, mas, cortando-se do carma, eles se cortaram também do mundo
Solar, do mundo Crístico.
Eles evoluem, portanto, permanentemente nesses mundos intermediários, que podem, por vezes,
tomar um corpo para descer na encarnação, mas sem que este esteja religado à alma.
Eles são, portanto, seres que cortaram a comunicação divina e cujo objetivo é o de fazê-los,
também, cortar essa comunicação divina, de arrastá-los a caminhos que são separados da
dimensão Crística.

Quando eu falo de Cristo eu não falo, obviamente, da religião católica, eu falo da essência de
Cristo, do Amor incondicional, da Fraternidade Branca Universal (não confundir com a Grande
Fraternidade Branca), da ordem de Melquisedeque, da ordem das Águias, da ordem de Órion,
que é ligada à Luz autêntica.
Há uma filiação da Luz autêntica, cujo objetivo é o de espiritualizar a matéria.
Então, obviamente, eles não vão se servir de ensinamentos que são falsos, eles vão lhes falar de
psicologia, eles vão lhes falar de raios, eles vão lhes falar de um monte de coisas que está em
relação com dados importantes da tradição, como a Kabbalah, como a astrologia etc., etc., mas cuja
finalidade é, pouco a pouco e sub-repticiamente, cortá-los, concretamente, dessa dimensão Solar
Crística.
Será que está mais claro para você, cara amiga?

Questão: como explicar que alguns canais possam, ao mesmo tempo, veicular mensagens
Crísticas ou Oriônicas e da loja negra universal?
A diferença é difícil de fazer, pois, se vocês fizerem a diferença pelas palavras, obviamente, as
entidades da loja negra também vão lhes falar de Cristo (elas não vão dizer que Cristo não
existe, bem ao contrário, elas vão colocá-lo como um Mestre de sabedoria, por exemplo), mas o
importante não são as palavras que são empregadas, não são os ensinamentos através de
palavras, mas, obviamente, a Vibraçãoa Vibração que se propaga durante a canalização.

Como vocês podem explicar que alguém fale as palavras de Cristo ou da Virgem sem que
haja a energia da presença de Cristo ou da Virgem?
Isso é impossível

Vocês sabem, efetivamente, que a presença de tal entidade espiritual, de tal nível vibratório, de tal
intensidade vibratória que passa por canalização, ou seja, por incorporação, é algo de silencioso, é
algo que emana uma vibração Luz.
Se vocês não sentirem essa vibração como um amor, como algo que os preenche
(obviamente, sejam quais forem as palavras empregadas), isso não é da Luz.
Portanto, não se deve fiar nas palavras e não se deve fiar no que dizem as pessoas.
É preciso fiar-se no que vocês sentem, vibratoriamente, é preciso fiar-se no que lhes diz o
seu ser interior.
Isso é a coisa, eu diria, essencial.
Caso contrário, como vocês vão fazer a diferença?
Não através das palavras, pois, obviamente, as entidades da sombra não vão dizer-lhes que elas
são da sombra, elas vão dizer-lhes que elas são da Luz, elas vão exaltar o culto da personalidade,



elas vão, através, às vezes, de palavras muito mais rebuscadas, eu diria (mais na new-age, no seu
sentido pejorativo, tal como é reconhecido, hoje), transmitir-lhes ensinamentos que falam da Luz
angélica, que falam de coisas maravilhosas que devem chegar-lhes, a vocês, esses seres que são
tão maravilhosos.
Eles vão, de algum modo, bajular o seu ego, bajular a sua personalidade interior e não
revelar a sua alma.
A diferença está nesse nível.

Há, também, graus extremamente importantes, que permitem fazer a diferença:jamais um ser
mestrado, que chegou às Dimensões superiores, irá intervir para modificar o seu livre
arbítrio.
Ele poderá dar-lhes conselhos.
Ele poderá, se vocês pedirem, efetivamente, agir nos seus casulos de Luz e modificar o seu
caminho terrestre, mas sempre respeitando o seu livre arbítrio.
Jamais um ser da Luz autêntica virá dizer-lhes para deixar tal pessoa ou fazer o seu
caminho em tal foco.
Ele poderá apenas guiá-los para pô-los frente à sua própria Luz, do seu próprio caminho interior.

Por vezes, há também médiuns que absolutamente nada canalizam, isso também acontece.
Quando vocês estão com um ser da Luz autêntica, ele os preenche de energia.
Quando vocês voltam, vocês se sentem com o coração leve, vocês são inflados da energia
espiritual que lhes foi fusionada.
Por outro lado, quando vocês estão lidando com entidades ligadas à loja negra, o que vai
acontecer?
Primeiro, elas vão transformar a Luz em sombra e, portanto, vão retirar a sua energia, vocês vão se
sentir realmente fatigados, vocês vão se sentir mal-humorados, sem saber por quê.
Isso não é no sentido de dor, pois um ser da Luz pode desencadear uma dor no coração, já que ele
força a Irradiação do coração, já que ele força a Irradiação dos chacras, pela Vibração dele, sem
querer, então isso pode provocar, em alguém que não está preparado, alguma dor.
Portanto, não é a dor que vai diferenciar a sombra da Luz: é, sobretudo, a leveza de coração
e o sentimento profundo no qual vocês serão tomados por uma canalização real de uma
entidade da sombra ou de uma entidade da Luz.
Isso é extremamente importante.

Questão: há uma ligação com o fato de que um canal pareça ter um olhar «vazio»?
Mas o olhar e o olho são o reflexo da alma.
Em todas as tradições, um olho apagado, uma irradiação apagada vê-se primeiro no nível físico, no
nível da cor da pele, não há mais fogo, há apenas a terra, há apenas a água.
Não há mais leveza, não há mais fogo e, portanto, o olhar é como que vazio, isso é uma
característica essencial.
Há um lado pleno ou um lado vazio, isso é extremamente importante, pois um canal, mesmo se ele
estiver extremamente, eu diria, desconectado pela intensidade da vibração que ele vivenciou,
progressivamente, ele se preenche de amor, ele se preenche de autenticidade, ele se
preenche de clareza, e isso se vê nos olhos, na pele, em todos os níveis.
Se não for o caso, efetivamente, é algo que é do domínio da posse e não mais da canalização.

Questão: poderia falar-nos de constelações familiares?
Quando há energia de grupo, para que é voltada a energia do grupo?
Se a energia do grupo é voltada para a individualidade pessoal e não a individualidade da alma,
cuidado com questões de sofrimentos do passado, de sofrimentos do presente.
A manifestação desses sofrimentos, bem, isso pertence à sombra.

Lembrem-se do que dizia Jesus: «quando vocês forem três, reunidos em meu nome, eu
estarei entre vocês».
Por quê, quando vocês estão em um grupo, haveria necessidade de trabalhar em uma emoção, em
um sofrimento do passado, em algo que faz mal?
Não.
Trabalhem na Luz e a Luz virá.
Toda a diferença entre a sombra e a Luz está nesse nível, e aí está porque eu sempre recusei, em
minhas intervenções, salvo caso excepcional como esta noite, intervir em questionamentos
pessoais.
Porque não é questão de exprimir o temor, é questão de exaltar, em vocês, a realidade da Luz
Crística de seu ser interior, de sua Divindade.



Se se deixa os seres humanos exprimir seus sofrimentos, o que aconteceria?
A emoção seria gerada em todo o grupo, e isso provocaria um desperdício de energia espiritual.
A emoção nutre-se de emoção, ela não se nutre de Divindade.
A Divindade nutre-se de Divindade, a Luz nutre-se de Luz e não de sombra.
Por que fazer sair a sombra?
«Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo»dizia Jesus, e é
completamente verdadeiro e, ainda mais verdadeiro, a partir do momento em que há grupo, em
todos os trabalhos que se pode imaginar ser assim chamadas ferramentas de liberação que se
fazem em grupos, nos quais cada um vai exprimir seu sofrimento, mesmo se há resultados que
possam parecer, às vezes, surpreendentes.

Há seres que fizeram esses trabalhos de maneira autêntica, eu penso, por exemplo, em uma
grande dama que está morta, agora, e que eu vejo, frequentemente, porque ela é do mesmo
plano vibratório que eu, que trabalhou no acompanhamento de pessoas em fase terminal,
que era essa querida alma que se chamava Elisabeth KÜBLER ROSS.
Essa dama fez um trabalho no qual ela fazia exprimir as emoções às pessoas, mas era em
circunstâncias específicas ligadas à morte, ou a morte desses seres que participavam do seminário,
ou de seres que haviam sido tocados pela morte de um próximo, quando, aí, era preciso sair desse
sofrimento ligado à morte, que não é um sofrimento, mas o medo, a separação, o abandono ligado a
tudo isso.
Mas o quadro é diferente.
Ali, era específico para a emoção ligada à morte, de si ou de alguém de muito próximo.

Em contrapartida, as outras emoções que vocês geram através de todas as terapias new-age, são
terapias que vão fazer subir as emoções de seu passado e, além disso, vocês vão fazê-las subir,
veiculá-las, exprimi-las no grupo e transferi-las aos outros.
Onde está a Luz aí?
Não há Luz, há apenas a sombra.
Aí está a diferença essencial: um trabalho de grupo deve ser voltado, unicamente, para a Luz, e não
na manifestação de sofrimentos, porque é tempo perdido (mesmo se não é da sombra) e o tempo
perdido pertence à sombra.

Questão: como fazer, à parte coisas em tudo o que é proposto para ajudar, justamente, a
superar os sofrimentos, uma vez que há muitas ferramentas propostas e pessoas
autênticas, também, na vontade de superar esse sofrimento.
Perfeitamente, mas vocês não poderão resolver um sofrimento ao nível em que ele está situado.
Infelizmente, é assim.
Vocês não poderão resolver o câncer ao nível em que ele está situado, ou seja, ao nível da matéria.
Vocês não poderão resolver um sofrimento ligado ao abandono pelo pai ou à violência do pai
trabalhando no pai.
Vocês não poderão resolver qualquer sofrimento assim.
Vocês terão a ilusão da resolução do sofrimento, e inúmeras pessoas atuam nisso.
Faz, agora, mais de um século que vocês estão no erro psicológico; faz, agora, um século
que vocês erram, de terapia em terapia, de vida em vida, através de técnicas de
aproximações psicológicas que são uma heresia.

Por quê, em minha vida, eu falei apenas da espiritualidade em relação à psicologia?
Porque a solução para todos os males da encarnação situa-se ao nível espiritual.
Não há solução nem em uma agulha de acupuntura, nem em um blá-blá em relação a um sofrimento
passado.
É preciso, no sofrimento, colocar o bálsamo do amor, o bálsamo da reunificação.
Qualquer outra coisa é um trabalho de perda de tempo.

Mesmo se vocês tenham a impressão de liberar algo, vocês não liberam, vocês cristalizam, ainda
mais, os sofrimentos.
E disso, inúmeros cientistas, hoje, aperceberam-se, ao nível do cérebro, ao nível da compreensão
de mecanismos sutis, entretanto, reais, da vida,
Isso é muito importante a compreender: vocês não conseguirão, jamais, fazer desaparecer algo
que vocês tenham vivido; o único modo de fazer desaparecer, totalmente, todos os
sofrimentos, é perceber a mestria de autenticidade, a unidade da Divindade que vocês são.
É a única solução, não há outras.
Estejam certos disso.



Vocês podem passar vidas e vidas, como o faziam alguns monges tibetanos, a tentar purificar o
carma.
Eles passavam uma vida a purificar um carma que eles haviam feito há quarenta vidas, cinquenta
vidas e, no entanto, será que eles estavam realizados?
Certamente não porque, à força de querer purificar-se, eles se esqueciam da Luz.

O trabalho não é um trabalho de purificação em seu passado, o trabalho é um trabalho de
autenticidade, no instante presente, em relação à Fonte da Luz que vocês são.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.
Então, efetivamente, enquanto vocês não tiverem essa lucidez, essa consciência disso, bem, vocês
continuarão a errar de terapia em terapia, de técnica em técnica sem, contudo, avançar um
milímetro, porque vocês darão ainda mais tomada ao passado, às coisas cristalizadas, porque
vocês portam sua consciência sobre a sombra e não sobre a Luz.

Vocês não têm que trabalhar nas cicatrizes do passado, vocês têm que trabalhar na Luz.
Compreendam, efetivamente, que, mesmo se seja louvável querer explicar um sofrimento – e todo
ser humano tem necessidade disso – na finalidade, quanto mais vocês subirem ao nível de
consciência da Luz, mais o que vocês se tornarão irradiará a Luz e, naquele momento, não haverá
mais necessidade de compreensão do passado, qualquer que seja.
Então, inclinar-se sobre o passado dessa vida, sobre o passado de vidas passadas é algo que vai
contra a Luz.
Isso é preciso, efetivamente, compreender.
É um fato sedutor saber que se foi isso, que se foi aquilo, mas vocês devem esperar que essa
memória volte a tornar-se, eu diria, espontânea, em função de sua evolução espiritual, mas não ir
procurar despertá-la, artificialmente, ou para poder explicar um sofrimento do presente em relação a
uma explicação do passado, que existe.
Eu não digo que ela não existe, eu digo, simplesmente, que a solução está na Luz.

Então, efetivamente, há seres que não estão prontos a serem confrontados à própria Luz interior e
que têm necessidade de passar por períodos de análises, de compreensões do passado, mas isso,
saibam, a certo grau de evolução, é antiespiritual.

Questão: como se podem partilhar esses ensinamentos?
É, efetivamente, o problema, é que você não pode fazê-lo partilhar enquanto o ser não está
engajado no caminho e tenha chegado à porta desse estado vibratório.
Porque o mental mente-lhes, permanentemente, o mental tenta, a cada vez, prendê-los a
explicações lógicas do que vocês foram no passado, tenta, a cada vez, levá-los a caminhos ligados
ao passado e referenciar seu ser vivo, tal como vocês são hoje, em relação a algo que vem do
passado.
Sempre, vocês definem o presente pelo passado ou pelo futuro, também, para aqueles que se
conectam no futuro.
Mas a vida define-se, unicamente, pelo instante presente.
A Divindade está no instante, ou seja, fora do tempo.
E vocês vão procurar as referências no passado, no futuro, e vocês balançam de um ao outro e
creem encontrar a Divindade, mas é impossível.
A Divindade encontra-se apenas no momento presente.
Se vocês conseguissem parar a linearidade do tempo, ainda que apenas um bilionésimo de
segundo, vocês seriam, instantaneamente, transformados em Luz, vocês não teriam, mesmo, mais
corpo.

Questão: você pode falar-nos do xamanismo e de um de seus ramos, que é chamado o
caminho dos guerreiros?
Essa abordagem é, certamente, aquela que mais se aproximou, eu diria, da Divindade no estado
bruto, ou seja, que abordou, sem rodeios e sem desvios, a tradição primordial, para além, mesmo,
de referenciais da tradição como a Kabala, mas que foram, diretamente, ao coração e à própria
essência da consciência.
Mas é um caminho extremamente rude, que necessita de um despojamento total e poucos seres
realizaram esses caminhos em sua totalidade.

Questão: o que é dos outros ramos do xamanismo?
Há xamanismos de inspiração astral e há xamanismos ligados às manipulações de forças



elementares da natureza.
Há xamanismos que são ligados a outras manifestações.
Eu repito, são movimentos que, para a maior parte (exceto o caminho do guerreiro, ligado à tradição
tolteca, que muito específico), não está em relação com a vida Ocidental, que se encaixa mal com
uma configuração cerebral e energética, eu diria, Ocidental.
Entretanto, por que não?
Inúmeros seres podem ser atraídos por esse caminho.
Eu repito, é, certamente, eu diria, menos perigoso, talvez mais direto, do que as terapias que
nascem atualmente, no Ocidente.
Eu lhes agradeço, a todos.
Se quiserem, poderíamos talvez parar agora para dar lugar ao reino da Mamãe.
Eu, no momento, eu lhes dou a minha bênção e lhes digo até muito em breve, e eu lhes agradeço
por essa troca.
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Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross, M.D. (8 de julho de 1926 — 24 de agosto de 2004) foi uma psiquiatra que nasceu na Suíça.
Ela é a autora do livro On Death and Dying, no qual ela apresenta o conhecido Modelo de Kübler-Ross. Após uma
série de derrames cerebrais, Elisabeth falece aos 78 anos em Scottsdale, Arizona. Em 2007 ela foi eleita para o
National Women's Hall of Fame dos Estados Unidos.

A publicação de seu livro mais famoso em 1969 "On Death and Dying" (Sobre a morte e o processo de morrer)
marcou o rumo de seu trabalho, enriquecido posteriormente com contribuições de especialistas de uma área
específica da profissão médica, a tanatologia. Nesse livro, ela identifica fases nos períodos que antecedem a morte e
cria métodos para médicos, enfermeiros e familiares acompanharem e ajudarem um paciente terminal.

Elisabeth foi pioneira no tratamento de pacientes em estado terminal[carece de fontes]. Ela deu o impulso para a
criação de sistema de asilos específicos para doentes nos Estados Unidos, que são estabelecimentos para internar e
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cuidar de pessoas em estagio terminal.
No final de sua carreira, Elisabeth dedicou sua pesquisa à verificação da suposta "vida após a morte", fazendo, com
sua equipe, milhares de entrevistas com pessoas que relataram experiências de uma suposta morte (pessoas que
morreram por alguns instantes e voltaram).
Esse novo interesse da especialista foi recebido com ceticismo pela maioria dos cientistas e médicos.

Vida pessoal
Em 1958 ela se casou com um colega médico vindo da América, Emanuel ("Manny") Ross e se mudou para os
Estados Unidos.

Ela teve dois abortos espontâneos, finalmente, teve um filho, Kenneth , e uma filha, Barbara, em 1960. [10] O marido
dela pediu o divórcio em 1979.
Um de seus maiores desejos era seu plano para construir um hospital para bebês e crianças infectadas com HIV para
lhes dar uma última casa onde eles poderiam viver até a sua morte, inspirada no apoio a projetos do médico britânico
Saunders Cicely. Em 1985, ela tentou fazer isso na Virgínia, mas os moradores locais temiam a possibilidade de
infecção e bloquearam o necessário re-zoneamento. Em 1994, ela perdeu sua casa e bens para um incêndio
criminoso que é suspeito de ter sido definido pelos opositores de seu trabalho contra a AIDS. [11]
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Enviado por tanatologiamex em 30/06/2011
Elisabeth Kübler Ross, la pionera de la Tanatología, de su libro "La muerte un amanecer". Asociación Mexicana de

Tanatología, A.C. http://www.tanatologia-amtac.com Tels. 55.75.59.95 y 55.75.59.96

Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross

http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross

****

Resumo
Espinheiro-branco: Planta Medicinal indicada em caso de problemas cardíacos, é apresentada quase
sempre em forma de gotas, comprimidos ou cápsulas.

Nomes
Nomes em português: Espinheiro-branco, espinheiro-alvar, pilriteiro, crataegus, crataegos, cratego

Nome latim: Crataegus laevigata, oxyacantha, monogyna
Nom inglês: hawthorn
Nome francês: aubépine
Nome alemão: Weissdorn
Nome italiano: biancospino

Família
Rosaceae
Componentes
Flavonóides (vitexina...), glicosídios, proantocianidinas e epicatequina.
Partes utilizadas
Folhas, frutos (bagas) e flores secas.
Efeitos do espinheiro-branco
Anti-arritmíco, cardiotônico, inotrópico positivo, hipotensor, vaso-dilatador e vaso-constritor.

Indicações do espinheiro-branco
Problemas cardíacos: por exemplo, em caso de palpitações, sensação de opressão na região próxima ao coraçã,
problemas cardíacos de origem nervosa, hipertensão, ansiedade, distúrbios do sono (origem nervosa), estresse.
A tomar desde os primeiros sintomas. Eficaz após um tratamento em longo prazo.

Atenção! Este medicamento pode aliviar em caso de problemas cardíacos leves a moderados, no entanto, somente
um médico poderá fazer um diagnóstico exato e curar o seu problema cardíaco. 
Efeitos secundários
Na compra de um medicamento queira ler a bula e pedir conselhos a um especialista.

Contra-indicações
segundo advertência médica é contra-indicado em casos gravidez e aleitamento. Na compra de um medicamento
queira ler a bula e pedir conselhos a um especialista.

Interações
Possíveis interações com outros medicamentos. Na compra de um medicamento, queira ler a bula e pedir conselhos a
um especialista.
Preparações à base de espinheiro-branco
- comprimido ou drágea de espinheiro branco

- cápsula de espinheiro branco
- infusão de espinheiro branco (chá de espinheiro branco)
- gota de espinheiro branco (à base de tintura de espinheiro branco)
- decocção de espinheiro branco

Espinheiro-branco
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Onde cresce o espinheiro branco ?
O espinheiro branco cresce na Europa, na Ásia e na América, nas regiões temperadas.

Quando colher os compostos do espinheiro branco ?
As bagas vermelhas de espinheiro branco (frutos ou bagas de espinheiro branco) são colhidas principalmente no
outono. Parece que as folhas de espinheiro branco podem ser colhidas na primavera, verão ou outono. As flores de
espinheiro branco (utilizadas em caso de problemas cardíacos) são colhidas na primavera ou no verão. 

Observações
Planta útil no tratamento de problemas cardíacos leves, nos primeiros estágios da doença. (estágios I e II – segundo a
NYHA: associação de cardiologistas de Nova Iorque - isto é, de dores e problemas cardíacos após um esforço
importante). Diversos estudos clínicos comprovaram a eficácia desta planta. A tomar desde os primeiros sintomas e
de preferência em forma sólida (comprimido, cápsula, drágea). Trata-se de um tratamento eficiente em longo prazo.

Atenção! Este medicamento pode aliviar em caso de problemas cardíacos leves a moderados, no entanto, não hesite
a consultar o seu médico, pois somente ele poderá fazer um diagnóstico exato.

Extraído de: http://www.criasaude.com.br/N2172/fitoterapia/espinheiro-branco.html
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Asmodeus é normalmente
representado com asas e
três cabeças: uma de
homem com hálito de fogo,
uma de touro e uma de
carneiro, símbolos de
virilidade e fertilidade.
Asmodeus (em grego: Asmaidos, em latim: Asmodaeus, Asmodäus, em hebraico: Aschmedai (Talmud) é um demônio
da mitologia do Judaísmo (Livro de Tobias 3,8,17).

É considerado um dos sete príncipes do inferno abaixo somente de Lúcifer (o Imperador do Inferno). É o demônio
representante do último pecado, a Luxúria, concepção dada ao considerado pior dos pecados.
Sua origem difere muito conforme a fonte, alguns considera-o como um anjo caído, porém alguns escritos judaícos
indicam Asmodeus como o "Rei Esquecido de Sodoma", nesse conto Asmodeus é visto como o homem mais impuro já
nascido, e aquele que guiou Sodoma à lúxuria. Alguns teólogos consideram a destruição de Sodoma como meio de
matar Asmodeus, e não como prelúdio do Dilúvio.
Já no livro deuterocanonico de Tobias, é citado como o assassino dos noivos de Sara. Deus envia o Arcanjo Rafael
para guiar Tobias, encontrar Sara e prender o dêmonio nos mais altos picos terrestres. Depois de completar sua
missão, o Arcanjo cura Tobit pai de Tobias e retorna para a Corte celeste.

Segundo seitas satânicas, a letra inicial de seu nome é parte integrante do acrônimo Baal, nome de deus pagão
citado tanto nas escrituras sagradas do Torá (judaísmo) quanto na Bíblia (cristianismo), que se traduz nos nomes dos
demônios Belzebu, Astarot, Asmodeus e Leviatã.
Asmodeus é normalmente representado como uma espécie de chimera, com asas e três cabeças: uma de homem
com hálito de fogo, uma de touro e uma de carneiro, símbolos de virilidade e fertilidade. Porém, pode ser
representado também como uma espécie de feiticeiro capaz de adotar a forma de aranha. Por se tratar de um
humano que virou demônio e não um anjo caído, Asmodeus possuí o livre arbítro, negado aos anjos, sendo
considerado a Arma de Lúcifer para derrotar o Messias.

No livro Encruzilhada (Literata, 2011), do escritor paulistano Ademir Pascale, Asmodeus é um poderoso demônio que

Asmodeus

História

Na Literatura
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é libertado por um padre através de um ritual macabro. Sua intenção é causar a discórdia entre os humanos, além de
garantir mais almas para o inferno.

Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Asmodeus
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leia também

Pilriteiro - espinheiro-alvar (A ÁRVORE DO CORAÇÃO!!! )
& Ogham: Huath

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/obosquesagradoeascriaturasfantsticas/forum/topics/pilriteiro-espinheiroalvar-a
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por revê-los, isso me dá extremo prazer: ver as pessoas
que estão aí esta noite para tentar dialogar, trocar juntos, para ver quais são suas preocupações do momento.
Nós vamos poder, eu espero, aportar-lhes esclarecimentos sobre o caminho do planeta, mas, também, sobre o
caminho que lhes é próprio.

Então, se querem, começamos, de imediato, a escutar o que vocês têm a perguntar-me, o que têm como
interrogação.

Questão: Como administrar a cólera?

Caro amigo, a coisa que eu posso propor-lhe é dirigir a cólera, por exemplo, em um lugar no jardim, ou seja,
quando você sente essa cólera que sobe, quando sente esse fogo que chega para você, diretamente, não
dirigir-se a um ser humano ou a um animal, mas ir encontrar, em algum lugar, um vegetal, na natureza, não muito
longe de você.
Se isso não se produz em você, será preciso, por exemplo, que você encontre um lugar na natureza para poder
evacuar essa cólera.

Efetivamente, o elemento o mais importante é que essa cólera, é preciso exteriorizá-la, de uma vez por todas,
não constrangê-la, mas, sobretudo, não exprimi-la através dos seres que não a merecem, essa cólera.

Em contrapartida, você pode confiar sua cólera, por exemplo, aos vegetais, às árvores que serão capazes de
recolhê-la, em especial, o carvalho.
Basta encontrar um carvalho, observe, não há, talvez, carvalho em seu jardim, entretanto, você pode imaginar
que você fala com um carvalho.
A partir do momento em que você encontrou um e confia-lhe sua cólera, você poderá, efetivamente, repetir o
processo, mesmo na imaginação, visualmente, sem realidade da presença do carvalho.
O carvalho é uma árvore extremamente forte, que é capaz de receber sua cólera sem sofrer com ela.

Progressivamente e à medida que você exprimir essa cólera, ela vai eliminar-se, não é questão de controlar, de
dominar para impedir de manifestar-se, como você o faz, até o presente.
Ela tem o direito, eu diria, de sair, de uma vez por todas, mas não sair contra circunstâncias ou seres humanos,
mas é preciso confiar essa cólera a alguém que vai representar capacidades de transmissão e de
transmutação dessa cólera e que vai ajudá-lo, no sentido próprio e no figurado, realmente, a superar esse
elemento cólera.

Agora, não se esqueça de que você deve, também, através dessa cólera que se manifesta em seu presente,
conseguir, mesmo se isso for, por vezes, difícil, perdoar àqueles que sempre tentaram impedi-lo de exprimir o
que você tinha a exprimir.
Isso é extremamente importante a compreender.

Respondi à sua questão, eu creio.

Questão: como fazer para perdoar?

O melhor modo de tentar perdoar em relação ao que aconteceu na vida, ao que os feriu não é trabalhar no
perdão, porque o perdão é algo que acontece naturalmente, a partir do momento em que a personalidade
tende a apagar-se diante da vontade da alma, ou seja, diante do amor que você é, diante da Divindade que
você é.

É extremamente importante, para perdoar, chegar a um nível de consciência diferente daquele que é comum.
A partir do momento em que você quer trabalhar no perdão, você continua no nível que gerou essa noção de
sofrimento que tem necessidade de ser perdoado ou pedir perdão.
Isso funciona nos dois sentidos.

Não se esqueça de que a resolução de um problema ligado ao não perdão encontra sua problemática nos nós
extremamente profundos ligados à vivência afetiva relacional, geralmente, com os pais, obviamente.

O.M. AÏVANHOV – 30 de junho de 2006
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Mas o perdão que se situa onde ocorreu o sofrimento não tem qualquer sentido, porque não há transmutação
desse sofrimento.
Apenas através da descoberta de sua Divindade interior, através da descoberta de seu potencial espiritual
autêntico, é que vai manifestar-se o perdão, como uma consequência, eu diria, direta, da amplificação da
consciência e da abertura do casulo de Luz e do inconsciente.
Portanto, trabalhar na noção de perdão não quer, a priori, dizer grande coisa.

Efetivamente, é um conceito psicológico que foi amplamente desenvolvido e, quando se diz «é preciso
perdoar», «é preciso perdoar papai», «é preciso perdoar mamãe», «é preciso perdoar-se, a si mesmo», é fácil
dizer, entretanto, compreendam, efetivamente, que são questões de nível energético e que a noção de perdão
não pode exprimir-se ao nível que gerou o sofrimento.

O perdão é a consequência normal da abertura de consciência.
«Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», esse é o ensinamento o mais
importante do Cristo, quando ele estava sobre a Terra.
Ele é tanto mais válido hoje, obviamente, porque, se vocês estão ao nível do perdão, continuam no nível que
gerou o sofrimento.
Ora, o sofrimento vem apenas da confrontação de duas personalidades, de dois egos, pode-se dizer.
A partir do momento em que um dos dois seres chega à dimensão que é chamada o amor incondicional, à
dimensão da Divindade interior, não pode mais ali haver ferida.

O perdão é um ato permanente do amor.
O amor é perdão, o amor é transcendência.
Então, obviamente, pode-se analisar intelectualmente, mentalmente, emocionalmente o que quer dizer perdoar,
mas, a partir do momento em que a consciência do ser humano coloca-se em uma problemática que ocorreu
no passado e que, hoje, vocês exprimem um ressentimento que necessita de um trabalho de perdão, vocês
vão reativar a energia do passado, vão reativar o que apenas demanda apagar-se e que, no entanto, perturba-
os em seu presente.

Portanto, a solução não está, necessariamente, no querer, a todo custo, perdoar com o intelecto, com o
coração, eventualmente, mas que, frequentemente, é compreendido, não como o coração, mas como uma
emoção, um sentimento (ora, o coração não é uma emoção, não é um sentimento, nós já tivemos a ocasião de
falar disso, isso se situa ao nível da terceira dimensão).

O mais importante é encontrar sua Divindade Interior, o perdão virá sozinho, a partir do momento em que vocês
tocarem com a alma seu nível divino.
Naquele momento, o perdão far-se-á automaticamente porque, ao nível da alma, não pode haver não perdão.
O perdão é inscrito na finalidade da alma, obviamente, mas, absolutamente, não na finalidade da personalidade.
É isso que é extremamente importante a compreender.

Questão: como não acumular além das próprias necessidades, mas, simplesmente, tomar o que é
necessário?

Meu caro amigo, você raciocina com algo que é muito louvável, que se chama, como você diz, «procurar o
exato», «tomar apenas o que é necessário para a vida».
Fala-se muito, hoje – efetivamente, é extremamente louvável – do que se chama tudo o que é renovável, do
que se chama o justo partilhar das coisas.
Mas, se adota esse princípio, você vai, necessariamente, entrar em um processo de autolimitação.

Por que viver a limitação?
O Pai é abundância, o Pai é abundância total, o Pai não é limitação ao nível de sua Terra, ao nível do dinheiro,
ao nível de tudo.
São níveis de separatismo daqueles que dirigem, realmente, hoje, o planeta, que empreenderam tomar o
controle em todos os níveis energéticos, ao nível dos recursos nutricionais, ao nível dos recursos alimentares,
ao nível dos recursos dos medicamentos.

Mas a própria vida é abundância, portanto, se você parte desse princípio, vai limitar-se, a si mesmo, talvez, o
que não é bom em relação à sua alma.

Efetivamente, não é necessário considerar o princípio de abundância como um desejo de posse.
A abundância deve ser construída, antes de tudo, como um nível de livre troca, ou seja, que quanto mais você
receber, mais você dará.
Em contrapartida, se mais você recebe, mais você guarda (e, aí, eu não falo, unicamente, do dinheiro), aí, você
entra na posse ligada ao ego, mas, também, à posse no sentido diabólico da alma.

Em contrapartida, se a abundância permite-lhe distribuir a abundância, então, naquele momento, você crescerá
em sua vida espiritual, mas, também, no florescimento de sua vida material, e isso é extremamente importante.

Por que querer limitar-se a algo de minúsculo, a algo em que se toma apenas o que se tem necessidade?



Não é questão, contudo, de desperdiçar.
É uma atitude de espírito que deve fazer-lhe bem.
Porque a vida é abundância e porque ela provê, em abundância, a todas as suas necessidades, efetivamente,
e o excedente pode ser distribuído.

Mas não é questão de limitar, porque é, também, eu diria, uma visão ligada à personalidade, mas invertida, ou
seja, que se quer negar o ego que recolhe tudo para ele, dizendo «não, não, eu não estou no ego, porque eu
tomo apenas o mínimo».
Mas compreenda, efetivamente, que é, também, uma manifestação do ego que reflete assim, porque a alma é
abundância, definitivamente, ela é Luz.

A Luz pode apenas espalhar-se; a Luz pode apenas propagar-se, de próximo em próximo, e vocês devem
conceber sua vida, nessa dimensão, assim, porque a vida é, realmente, abundância, na condição, obviamente,
de que vocês redistribuam essa abundância que vocês recebem, tanto ao nível da irradiação, tanto ao nível da
abundância que lhes é oferecida pelo divino, como essa abundância que se situa ao nível da qualidade, da
quantidade de sorriso que vocês têm em vocês, igualmente, pela própria quantidade de dinheiro que lhes é
dada, porque o dinheiro é uma energia que deve circular.

O importante é não bloquear as trocas, mas a troca deve, verdadeiramente, realizar-se.
Progressivamente, vocês devem crescer nessa noção de florescimento e de abundância.
A abundância faz parte da mestria.
Progressivamente e à medida que entrarem no soltar, não querer tudo puxar para vocês, vocês terão que
administrar a abundância, mas não a escassez, obviamente.
É, eu penso, um pouco irracional querer pôr-se na exata necessidade, ou seja, não tomar mais do que se tem
necessidade.
Vocês devem tomar a totalidade que lhes é oferecida, mas redistribuí-la, mas não bloquear o movimento,
unicamente, ao nível da satisfação, mesmo mínima, de suas necessidades porque, aí, vocês entram, também,
em um processo que é ligado a um ego, eu diria, um pouco invertido.

Não é pejorativo o que eu digo, mas é preciso, efetivamente, compreender que a vida e as Luz são abundância,
na terceira dimensão, como em outras dimensões, e é preciso aprender a gerar a abundância e não a
escassez.
A escassez é um conceito que foi, livremente, introduzido por aqueles que querem apropriar-se de todas as
riquezas e não querer redistribuí-las.
O problema vem daí.

Agora, se vocês aceitam permanecer na escassez ou na exata necessidade, naquele momento, vocês fazem o
jogo daqueles que se enriquecem.
Os seres espirituais, os seres que procuram a Luz podem, eles também, enriquecer-se, em todos os sentidos
do termo, enriquecer-se não para guardar, mas para redistribuir.
Isso é extremamente importante.

Questão: poderia falar-nos do sentimento de culpa?

Perfeitamente.
A culpa é algo que é sentido, sente-se culpado por ter agido mal, sente-se culpado por fazer o mal, sente-se
responsável por tudo o que acontece.
No entanto, é algo que foi inscrito, gerado, eu diria, em modelos educativos introduzidos pelos pais, pelos
educadores, pela escola, sobretudo, pelos pais, mas, também, por vezes, os irmãos e irmãs que havia em sua
vida.

A culpa faz parte inerente de todo ser humano.
Compreendam, efetivamente, que tudo o que foi construído – em tempos imemoriais, eu diria, isso remonta a
cinquenta mil anos, mas não antes – desde a gênese do que se chama o corpo astral, o corpo de desejo, o
corpo da personalidade é baseado na dicotomia entre o bem e o mal.

Ora, a culpa inscreve-se onde?
Ela se inscreve, obviamente, na noção de mal, algo que é mal.
O mal e o bem fazem, profunda e definitivamente, parte de sua manifestação na terceira dimensão, porque é o
que permite escolher, é o que permite julgar sem parar entre o que é bom e o que não é bom.

A culpa faz parte do que não é bom.
É preciso, efetivamente, compreender que é algo que, como eu dizia, é inscrito em todo ser humano, porque
há a encarnação, e o objetivo da vida é desenvolver o bem.

O bem é o quê?
O bem é o que se dizia na questão anterior, é a abundância, é o amor, é a Luz, é a expansão, é o que vai contra
fatores de limitação, é o que vai permitir encontrar o florescimento interior, que vai reportar-se à alma.

Agora, não é questão de analisar, tampouco, a culpa.



O importante é, verdadeiramente, confiar seus problemas, que o incomodam em sua evolução, mesmo se isso
lhe pareça bizarro, não a um psicanalista, não a um psicoterapeuta, mas, verdadeiramente, confiá-los a uma
árvore, como eu dizia há pouco.
Você constatará, muito rapidamente, que isso vai ajudá-lo e, além disso, acessoriamente, você não terá
necessidade de pagar à árvore, isso lhe custará menos caro, de qualquer modo.

Questão: por que me sinto, por vezes, desesperada, como desligada de tudo?

Cara amiga, em seus casulos de Luz observa-se que você é alguém que, frequentemente, viveu nos apegos
aos ideais, apego aos filhos, apego ao afetivo, frequentemente, com laços extremamente fortes, que você
procurou construir, você mesma, por sua personalidade.

Ora, o trabalho espiritual que se faz há algum tempo provoca, justamente, uma noção inversa daquela que
construía sua vida até o presente.
Efetivamente, a passagem à quinta dimensão acompanha-se de algo que é muito novo e, sobretudo, para
aqueles que não têm experimentado essa noção de desapego ligado à própria evolução espiritual.

Mas a quinta dimensão necessita de um desapego, ou seja, não se pode evoluir mantendo estruturas obsoletas
e, sobretudo, não se pode evoluir tentando criar laços extremamente potentes, extremamente fortes com o que
faz nossa vida.
O que não quer dizer que se deva estar desapegado, cortado de todos os laços para não estar com ninguém,
eu não disse isso.
Eu disse, simplesmente, que as relações entre os seres, com as energias, com o ambiente devem construir-se
através de algo que está nesse desapego.

O desligamento, tal como você o sente é, para você, algo que é privado da visceralidade, eu diria, da emoção e
do afetivo.
Mas é uma transformação extremamente importante, está-se na fase, eu diria, final, dessa transformação
planetária.
É extremamente importante que todas as relações sejam coloridas por esse desapego e que, mesmo se isso
lhe pareça doloroso, não há risco de perda do que quer que seja.
Há, ao contrário, um florescimento porque, a partir do momento em que se tornam livres as circunstâncias de
sua vida, a partir do momento em que se tornam livres as relações que se estabeleceram com os seres, as
coisas acontecem de maneira muito mais fluida e entra-se no mecanismo que corresponde à emergência da
quinta dimensão, que eu chamei a sincronia, a fluidez da unidade, que é algo de extremamente importante.

Então, por vezes, quando não se tem o hábito do desapego, tem-se a impressão, quando se vive isso, que se
sente em uma espécie de vazio, porque não há a emoção que é ligada, porque não há a impressão de que,
para gerar o afetivo ou para gerar o amor, há necessidade de haver oposição.
Isso é algo de novo para você, mas, creia-me, na quinta dimensão e nas dimensões que são situadas acima
dela, é extremamente importante abordar esses novos mundos e esses novos modos de funcionamento,
através desse desapego que não é o vazio, mas que é contrário, eu diria, à plenitude de uma emoção
equilibrada que tem por nome ausência de emoção, ou seja, ao real.

É preciso redefinir, em você, o que você chama amor.
O amor não é apego, o amor é liberação, liberdade total do outro, mas, sobretudo, de si.
Todas as suas relações afetivas que existem neste planeta, na maioria a mais absoluta dos casos, é ligada ao
que se chama a relação deformada de chantagem, entre aspas, ou de laço, ou seja, eu ajo assim porque você
é assim, mas, se eu quero isso, eu ajo assim.
Perde-se, naquele momento, a espontaneidade.
É importante restabelecer o que você chama esse desligamento, é algo, ao contrário, que é preciso tentar
cultivar.
Você verá que, quanto mais cultivar esse estado, mais você entrará na serenidade.
Depois, você entrará na calma, afastará de si a tempestade.

Isso é válido em todas as relações que você estabelece e que são seu mundo no qual você evolui.
Isso é fundamental a compreender, cara amiga.

Questão: como se pode diferenciar o desapego de um desinteresse?

A coisa é totalmente diferente.
O desapego provoca uma plenitude interior, sente-se, realmente, pleno, sente-se, realmente, habitado.

Habitado pelo quê?
Primeiramente, pela Divindade, primeiramente, pelo sentimento – que é um sentimento e não uma emoção –
de algo que é completamente autêntico.
É o que se chama a fluidez da unidade, é o que se chama um estado de alinhamento total com a própria alma.

O desinteresse, em contrapartida, provoca uma dessecação, ou seja, o inverso de uma plenitude.
Então, há uma etapa intermediária na qual, efetivamente, o desapego pode ser considerado como um



desinteresse, porque isso não corresponde a como se funcionava, isso não corresponde a como se foi
educado, isso não corresponde ao que se havia projetado ao nível mental.

Agora, quando se cultiva esse desapego, progressivamente, em relação a algo que é vivido, não se entra no
conflito, deixa-se exprimir-se o desapego, vai-se aperceber-se de que se entra em uma unidade, entra-se em
um espaço extremamente mágico no qual, naquele momento, é-se pleno.

Pleno de quê?
Pleno de Luz, pleno de Divindade e, assim que se deixa os espaços de separações, os espaços de divisões
que fizeram nossa vida até o presente na terceira, então, o despego chega a provocar o que se chama,
também, o soltar, ou seja, o abandono, que conduz, sistematicamente, à coisa que lhes é pedida nesta vida, ou
seja, a mestria.
Mestria não quer dizer controlar, mestria não quer dizer estar apegado, é exatamente o inverso.

Quanto mais vocês se afastam dos modos de reações habituais que constituíram sua vida, mais vocês entram
nessa dimensão divina.
Vocês estão aqui para aprender isso.
É, unicamente, o que lhes é demandado porque, «busquem o reino dos céus e todo o resto ser-lhes-á dado
em acréscimo».
Mas, em contrapartida, enquanto vocês quiserem debater-se nas contradições, nos problemas que estão
situados nessa dimensão, vocês não terão a energia necessária para encontrar seu próprio ser divino.
Vocês se fecharão em esquemas de apego, em esquemas que anunciam sua liberdade, isso é extremamente
importante.

O desinteresse, em contrapartida, é uma aridez.
Isso conduz à depressão e não à plenitude do coração.
Efetivamente, eu confirmo que, no início, as energias novas do desapego podem parecer corresponder ao que
se poderia chamar o desinteresse, ou mesmo a depressão, porque não se é habituado a funcionar assim, e é
importante a compreender, para entrar na aceitação disso.

Vocês verão que, em um tempo extremamente curto, vocês sentirão essa plenitude, a partir do momento em
que aceitam esse desapego.
É muito importante porque são, verdadeiramente, as energias espirituais que empurram a isso, nesse
momento.

Vocês não imaginam o número de seres, o número de energias, o número de consciências que, nesse
momento, empurram, individualmente, cada ser, mas, também, o conjunto de seres que povoa o planeta, para
chegar, antes do momento decisivo, a esse desapego.
Porque o desapego é a plenitude, porque o desapego é a completude, porque no desapego vocês encontram
sua Divindade interior, e é a coisa que lhes é solicitada, nada mais.

Questão: como explicar os males físicos ligados a fenômenos de desconexões?

Primeiro, seria preciso explicar o que você chama «desconexão», caro amigo.
O que eu observo em seus casulos de Luz é que há, efetivamente, uma facilidade extrema para conectar, eu
diria, realidades ultrassensíveis, mas há, em você, um medo fundamental e visceral dessa realidade
ultrassensível à qual você está conectado, realmente.

Esse sentimento de desconexão é ligado a um trabalho de enfraquecimento, eu diria, que é feito por sua
personalidade interior, para fazê-lo crer que essa desconexão conduz ao neant, conduz a males físicos e,
portanto, que é preciso, absolutamente, evitar encontrar-se confrontado a esses mundos.
E, no entanto, devido ao seu conhecimento, devido à sua vida e devido ao seu caminho de alma, é o que você
escolheu experimentar.

Portanto, de algum modo, você se comporta como uma criança mimada, você recusa algumas coisas que
estão aí, que fazem parte de sua vida.
E isso cria, efetivamente, males físicos, isso pode provocar uma falta de sopro extremamente importante,
como o sopro cortado.

A origem de seu desconforto vem daí, ou seja, o que você chama desconexão é você que desconecta em
relação à realidade lá de cima, para não encontrar-se confrontado ao que você tem medo de ver.

Questão: como fazer para elevar-se, quando se sente a vontade, a necessidade?

Boa questão.
De que tem necessidade, um ser humano, para crescer?
Há a Luz para crescer, a mestria para crescer na abertura espiritual.
Bem, primeiramente, ela tem necessidade, essa alma, de ser alimentada, de ser regada e, a partir do momento
em que a alma exprime o desejo de crescer, obviamente, as sincronias, os reencontros e tudo o que faz o
ambiente da vida irá ao sentido dessa autêntica sede de crescer.



Agora, como fazer para crescer?
Bem, será que é, realmente, questão de fazer?
É questão, antes, de ser, é extremamente importante.
Ser não quer dizer, necessariamente, fazer, ser não quer dizer, necessariamente, ter.
Ser isso quer dizer, sobretudo, estar completamente consciente do instante que passa, do instante presente.

Estar presente a si mesmo permite crescer.
No entanto, tudo o que bloqueia o ser humano em seu crescimento são, obviamente, os apegos, é,
obviamente, o passado, é tudo o que quer arrastar nosso sistema para apegos ligados ao passado, os
modelos condicionantes, os apegos que foram construídos por nossos ancestrais, mas, também, pelos
modelos educativos, mas, também, pelos modelos religiosos.

É preciso, efetivamente, compreender, como dizia, por exemplo, Krishnamurti, que vocês são seres ilimitados.
A única diferença entre vocês e eu é que eu sabia, totalmente, e de maneira inabalável, já, em minha
encarnação e muito jovem, que eu era um ser de Luz.
Vocês, ainda, não o aceitaram.
Bastaria, no entanto, aceitá-lo, numa pequena porcentagem, para que todas as coisas desenrolassem-se de
maneira mágica, na magia do amor.

É preciso, sobretudo, aceitar estar no instante e deixar penetrar em nós a totalidade da Divindade.
É tudo o que é demandado, isso se junta a outras questões que foram postas.

Eu creio que o mais importante para crescer não é saber quem foram há dois mil anos, o importante para
crescer não é encontrar uma técnica de meditação, de oração ou técnicas, também, que eu desenvolvi em
minha vida e que eram válidas, naquela época, como a paneuritmia, como outras técnicas.
Efetivamente, são ferramentas que são, por vezes, úteis, para esquecer-se da personalidade, mas o objetivo
não é tornar-se divino através da técnica, o objetivo é esquecer-se, no espaço de um instante, da
personalidade interior militante.

Naquele momento – e, sobretudo, desde algumas dezenas de anos, eu diria, mesmo, há menos de vinte anos
– é, hoje, extremamente fácil operar em si, deixar fazer e aperfeiçoar, ou seja, isso é extremamente importante.

O estado de ser, agora, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer estar na receptividade total da Divindade.
É preciso, o espaço de um instante, tentar fazer a abstração de todas as referências que se pode ter em si,
tentar fazer abstração de tudo o que se aprendeu, tentar fazer abstração de tudo da vida, também, e,
simplesmente, ser como uma criança.
Isso, no instante presente, porque a Divindade, sua Divindade pede isso apenas para manifestar-se, e nada
mais.
Não há necessidade de rituais complicados, não há necessidade de fazer dieta durante quarenta dias, há,
simplesmente, a necessidade de ser si mesmo, para encontrar seu ser divino.
E isso, essa sede de vontade de crescer na Luz, é completamente louvável, mas ela deve deixar o lugar para a
necessidade de ser fundamental, ou seja, estar no instante presente.

O instante presente é o único lugar no qual o Pai encontra-se.
O Pai não pode encontrar-se no passado, não pode encontrar-se em um futuro hipotético para o qual vocês
correm, ele está no instante.
Se vocês pudessem parar o tempo, um bilionésimo de segundo de tempo terrestre, vocês seriam
transformados em Luz, seu corpo não existiria mais, o corpo teria se tornado um corpo imortal, um corpo
espiritualizado, totalmente.
Isso é a quinta dimensão, é o que se produzirá no momento em que o tempo parará, mas é outra história.

Questão: por que se escolhe tal ou tal vida?

É uma questão que é, ao mesmo tempo, extremamente vaga, mas, extremamente, precisa.
Por que se escolhe esta vida?
Porque é ela que nos dá a ocasião de crescer.

Se as aparências são, a priori, contrárias, apenas quando a vida foi cumprida e que se olha o que se construiu
através dessa vida, é que se apercebe que não podia ser de outro modo.
Mas tranquilize-se, cada ser humano escolhe, livremente, sua vida, e não há ninguém, não há censor que vai
dizer-lhe «você vai passar por aí» ou «você vai fazer isso», assim como não há juiz.
Você mesmo julga sua vida e ninguém mais; você é seu próprio juiz, você é seu único juiz.

Há, realmente, algo de essencial a compreender: não há ninguém que seja responsável, no exterior, do que
você vive.
Eu fiz, frequentemente, o paralelismo entre o que acontecia no exterior – ou seja, ao nível dos elementos, ao
nível dos tremores de terra, ao nível dos furacões, ao nível das modificações dos elementos – e o que
acontecia no interior do corpo humano.



Tudo o que se produz vem do interior.
Nada do que acontece pode ser contrário ao que quis a alma, mesmo se, em alguns momentos, isso pareça
difícil e, frequentemente, diz-se «por que eu vivi isso?».
Vocês acreditam que, em minha vida, quando fui para a prisão, eu me coloquei essas questões?
Como é que eu, que falava de Luz, pude pôr-me à sombra?
Era a mais bela das lições que eu vivi em minha vida.
Mas creio que eu já lhes disse isso.

É porque é quando se é privado do que se é, que se apercebe de que se é o que se é.
É extremamente importante isso.
Então, agora, se sua vida parece-lhe, por momentos, não em adequação com o que você sente, com o que
você crê, diga-se, efetivamente, que tudo isso tem um sentido e que o importante não é compreender o
sentido, mas aceitar o sentido, mesmo se você não o veja.
A aceitação é algo de extremamente importante, junta-se, com isso, à noção de abandono e, também, de
mestria.

A mestria é a aceitação, o abandono à vontade: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha» dizia o Cristo na
cruz.
E cada um vive sua cruz, até o momento em que aceitar entregar-se à vontade do Pai, à vontade divina, para
tornar-se, enfim, um ser divino.
É uma mecânica extremamente importante a compreender, isso.

Questão: por que há tanta violência, em especial no domínio de convicções religiosas?

Porque a religião foi, sempre, o elemento que impediu a manifestação da Divindade no ser humano.
É um pouco paradoxal a dizer, a religião, etimologicamente, é o que deve religá-los ao Pai, à sua Divindade
interior, mas os seres humanos aperceberam-se de que era, antes de tudo, uma ferramenta de poder.

Então, bom, obviamente, no século e no período em que vocês vivem, o poder e o Pai não é mais a religião, é
o dinheiro, vocês sabem, porque outros Deuses tomaram o lugar e esses Deuses consideraram que era o
dinheiro o mais importante para escravizar o ser humano.
Mas as religiões tiveram, sempre, por objetivo, impedir o ser de encontrar a Divindade interior.

Talvez, nas épocas passadas – há, ainda, cem ou duzentos anos – os seres não estavam prontos para ouvir
esse discurso, mas, hoje, vocês estão, suficientemente, grandes para compreender que as religiões sempre
estiveram aí para impedi-los de encontrar o Pai, ou seja, compreender que vocês mesmos eram Deus.
Não há Divindade exterior, vocês são o ser divino, vocês são a Luz, vocês são a totalidade dos mundos
criados.

Aí está o papel da religião, que foi o de amordaçar isso, de fazê-los crer que era obrigado a passar por um
intermediário para aceder ao Pai.
De modo algum.
É, também, outra época que termina, felizmente, mas a religião, obviamente, é algo que tem por objetivo fazê-
los entrar em um mecanismo que vocês chamam «seita».

Hoje, há vocês, os bons, e os outros, que são maus, necessariamente, qualquer que seja a religião.
Sem isso, não haveria religião.

Não há, mesmo, religião, no sentido universal, como alguns querem falar.
Há, simplesmente, e eu não falo para minha capela, uma fraternidade universal, mas não há religião universal,
isso não pode existir.
A religião é vocês, porque religar-se à sua Divindade, manifestar sua Divindade é isso, o mais importante.

Mas todas as religiões vão dizer-lhes que vocês não têm, sobretudo, que manifestar essa Divindade.
Olhem, por exemplo, o caminho daqueles que foram estigmatizados na igreja católica, eles foram fechados,
impediram-nos de manifestar a Divindade deles.

Vocês tiveram um esta noite, vocês tiveram a presença do Padre Pio, que é, certamente, com São Francisco
de Assis, um dos maiores santos estigmatizados, um dos maiores seres de Luz que a Terra portou.
E, no entanto, Deus sabe que eles foram impedidos de manifestar a Divindade, eles foram impedidos de dizer
quem eles eram, obviamente, porque, a partir do momento em que vocês sabem que vocês são Deus, mas,
naquele momento, vocês não têm mais qualquer condicionamento, e é extremamente perigoso, isso dá
extremo medo na terceira dimensão e, sobretudo, para aqueles que têm o poder.

Não é preciso, sobretudo, que se saiba disso, não é preciso, sobretudo, que isso apareça e, portanto, tudo é
feito no mundo para impedi-los – realmente, não, unicamente, energética ou espiritualmente – de salvar a
Divindade porque, se vocês encontram o divino que vocês são, naquele momento, podem contaminar o
conjunto de habitantes do planeta.
É o que fez o cristo, no tempo dele, ele semeou a Terra com a energia Luz.



Eu lhes agradeço, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Creio que, esta noite, vocês não terão a efusão do coração de Maria, porque já tiveram a efusão de Santo
Inácio.
Ele é um pouco mais duro do que MARIA, mas, entretanto, ele mexeu com seu coração.
Portanto, para esta noite, isso basta, eu creio.
Eu lhes digo obrigado, eu lhes aporto todo o meu amor e digo-lhes até, certamente, uma próxima vez.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, faz muito tempo que nós já nos vimos,
então, esta noite, vamos ajudá-los a caminhar um pouco mais em algo que iria ao sentido da leveza, ao sentido

do prazer e ao sentido da Divindade, obviamente.
Então, começamos, agora, a responder às suas questões.

***

Questão: como aliviar os pesos que nos incomodam em nossa vida?

Não se pode aliviar os pesos, por definição, é um peso.
O peso é um peso, como foi dito em várias intervenções, não nas minhas, mas, por exemplo, há algo de

extremamente importante em «os diálogos com o anjo» (livro de Gitta Mallasz).
Há ensinamentos que são dados pelo anjo que vem dizer que o peso é a medida da encarnação, então, não se

pode aliviar um peso, pode-se apenas suprimir um peso, e o único modo de suprimir o peso é, não aliviá-lo,
é superar o peso, é transcender o sentido da medida do peso.

O que é peso representa algo que os atrai, pelo efeito das forças de gravidade, para um peso, para algo que é
difícil de suportar para a alma.

Agora, uma dificuldade não tem, necessariamente, necessidade de ser aliviada, porque é muito difícil de aliviar
algo que é pesado, pode-se apenas transcender o que é pesado, ou seja, desembaraça-se do peso em todos
os sentidos do termo em que se desembaraçar do peso quer dizer que o que é pesado não deve mais estar na

consciência.

Agora, há, efetivamente, eu diria, eventos que intervêm e que fazem com que o peso esteja aí, o peso está aí,
não tanto, eu diria, para tornar-se cada vez mais pesado, o peso está aí para atrair a sua consciência sobre o

que tem necessidade de ser transcendido, de ser superado.
E, obviamente, não é na mudança de intensidade do peso que se encontra a solução, é na transmutação

total do que é o peso.

Então, diz-se, frequentemente, na expressão popular, «aliviar o fardo».
O peso é feito para ser transcendido; o peso é feito para ser descarregado dos ombros, coloca-se o fardo,

mas não se alivia o fardo, porque ele continua aí, mesmo estando mais leve.
O objetivo é o de depositar, diretamente, o fardo, de suprimir o peso, de transcendê-lo, mas não de aliviá-lo.

Essa palavra ilustra, perfeitamente, que, agora, você põe uma limitação nas suas palavras, ou seja, você
imagina que o peso pode ser ligeiramente menos pesado, mas que, em caso algum, você pode suprimi-lo, o

que é um erro fundamental.

Cara amiga, o que você chama de fardo ou de peso é algo que deve ser entregue nas mãos do seu anjo
guardião, é algo que deve ser entregue nas mãos do seu anjo, nas mãos de seres que a acompanham porque

eles são mais capazes de tomar-lhe o fardo.
Obviamente, há circunstâncias específicas, por exemplo, Cristo, na cruz, que disse ao seu pai: «Pai, afaste

esse cálice de mim», entretanto, ele é obrigado a beber o cálice até o fim, mas isso é outra história.

Agora, o ser humano, hoje, no seu caminho, nessa vida, a partir do momento em que ele considerar que o fardo
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é muito pesado, é preciso que ele considere que o fardo e o peso não são ele, que ele considere que o peso
e o fardo podem ser confiados, depositados naqueles que serão capazes de tomar a carga.

Isso se chama, não uma oração, isso se chama, simplesmente, delegar o que é desagradável, pedir ajuda,
pedir para que ilumine vocês em relação ao que faz peso, ou seja, o que os impede de serem leves, de algum

modo.

A leveza necessita, efetivamente, de depositar os pesos.
Não se desembaraça de um peso interessando-se pelo peso, desembaraça-se de um peso,

obviamente, transcendendo o peso, ou seja, quando é preciso dar o peso ao anjo que dele vai se ocupar.
Obviamente, na condição de que o peso não esteja ligado a um erro voluntário ou a um elemento cármico muito

específico em relação a algo que teria sido feito no passado.

Agora, a maior parte dos pesos que nós imaginamos serem pesos quando estamos na encarnação são
construções aberrantes, eu diria, do mental, e nada mais.

Os pesos são, em outros termos, criados por nós mesmos, elaborados por nosso mental, mantidos pelo
mental.

Aí está a verdadeira origem do peso.

É por isso que desembaraçar-se do que foi criado por nós mesmos é muito difícil.
É preciso entregar a noção de peso àquele que pode nos ajudar, ou seja, o anjo guardião, ou seja, os seres de

Luz, e entregar aos pés deles nossos pesos, pedindo a eles para tomarem nosso peso, o que não impede,
obviamente, a noção de desembaraçar-se si mesmo, mas isso, também, é outra história.

***

Questão: Como gerenciar defasagens com o cônjuge?

Caro amigo, a partir do momento em que uma das duas pessoas que constitui um casal e, hoje, mais do que
nunca, nesse Século XXI (até o Século XIX os casais eram unidos em relação a um fenômeno básico que era
chamado de sobrevivência no dia a dia), com a transformação que é espiritual, a maior parte dos casais que se
fundiu há vários anos (que eram baseados em modos de funcionamento que, à época, eram conformes a um
ideal comum) está, hoje, cada vez mais afastada, geralmente, porque uma das pessoas no casal começa a

abrir a consciência para outros modos de funcionamento, para outros mundos de realidade e o outro,
obviamente, não crê nisso.

Mas há, também, seres que estão em um caminho espiritual e, a um dado momento, há um dos dois que
descobre uma verdade que o outro não concebe como uma verdade, mas, mais, como um erro.

Obviamente, nesses mundos de transição, nos quais vocês vivem na terceira dimensão, os caminhos não são
inexoráveis.

Antes, as pessoas eram unidas para a vida.
Hoje, vocês são unidos o tempo da experiência, e a experiência, por vezes, deve parar, porque os caminhos

divergem.

É preciso aceitá-lo, simplesmente: não há compromisso, eu diria, que seja possível, na condição, obviamente,
de respeitar a liberdade individual de cada um.

Mas é preciso, efetivamente, compreender que fazer um compromisso – no nível de aceitar as visões do outro
– seria, também, um erro, ou seja, querer voltar atrás, quando se fez um caminho espiritual é, também, um erro.

Não podemos esquecer o que foi feito para agradar ao outro.
Há momentos em que é preciso realmente decidir, escolher, romper e, até mesmo, cortar algumas relações.

Há casais que se separam e que continuam na dissonância.

Eu creio que, quando entidades se separam no plano afetivo, no plano relacional, no plano, eu diria, de modos
de vida, não há mais lugar para cruzar o caminho, mesmo se houver, efetivamente, o que se chamam de filhos
queridos que estão ali, que é preciso partilhar, mas é preferível evitar entrar em relação com alguém quando

não há mais relação, é todo o problema.

Como vocês querem entrar em relação com alguém que não está mais na relação, que não está mais no seu
campo vibratório, que não está mais na sua vida, que esteve, a um dado momento?

É muito difícil restabelecer um modo de comunicação.

O modo de comunicação entre duas pessoas que estavam, a um dado momento, na relação, pode voltar a
tornar-se fluido após certo tempo, entretanto, pode-se separar uma relação permanecendo em uma

comunicação fluida, é perfeitamente possível, mas é mais raro, eu diria.



Quando há ressentimento, animosidade, é preferível evitar a relação e, também, evitar a comunicação, o tempo
para que as coisas se descristalizem, o tempo para que as coisas se resolvam com o tempo.

Mas não se pode forçar a comunicação quando há ressentimento.

A partir do momento em que houver ressentimento, de um lado ou do outro, o problema é exatamente o
mesmo.

Como vocês querem se comunicar com alguém que não quer se comunicar ou, então, que quer comunicar,
unicamente, a agressividade e o ressentimento?
Não é possível, vocês estão frente a um muro.

Em toda relação é o mesmo problema: para comunicar-se, é necessário haver dois, se um dos dois que não
quiser se comunicar, vocês sempre poderão tentar, isso pode durar dez anos, vinte anos, uma vida ou várias

vidas, isso de nada serve.
É uma perda, um desperdício, até mesmo, de energia, também, algo que não vai ao sentido da Luz.

***

Questão: qual outra técnica eu posso aprender para ajudar ainda melhor os meus próximos?

Aprender por aprender: isso de nada serve.
Por que aprender, se não é para pôr em prática?

O que não quer dizer, necessariamente, praticar, mas servir-se disso.
Se for um conhecimento puramente intelectual, isso não fará progredir a sua alma.

Será que não é mais a necessidade de satisfazer uma curiosidade de saber ainda mais coisas?

Compreenda bem, caro amigo, que o mais importante não é aprender, o mais importante é compreender, o
mais importante é evoluir, o mais importante é transformar a sua alma.

Mas eu creio, efetivamente, que o verdadeiro ensinamento não é o de ensinar coisas, mas é o ensinamento
que lhe mostra a sua vida, atualmente, é o prazer que você tem em fazer algumas coisas e não outras, se isso

lhe parecer um peso.
Não tome a justificação de querer ajudar os companheiros ao seu redor para forçar-se a aprender ou para

satisfazer uma curiosidade.

***

Questão: eu tenho a impressão de que o meu processo de canalização está mudando. Isso é real ou
será que eu «desconectei»?

De qualquer modo, para conectar novos circuitos, é preciso desconectá-los antes.
Não, sem brincadeira, eu creio que se pode dizer que a abertura de novas capacidades, pode-se dizer isso

assim, está ligada a uma modificação de estruturas.
Agora, os riscos, obviamente, você os conhece, os riscos são, primeiramente: «será que eu me engano,

completamente?». 
Em segundo lugar, sempre em relação com isso: «será que o que se dirige a mim vem, efetivamente, de

onde ele diz?».

Sempre o mesmo, a solução não é definir, intelectualmente, é claro, se isso está correto, a questão é saber, no
momento em que, como sempre, há esses contatos novos que se estabelecem, «o que é que acontece no
interior do corpo?», «o que sente o meu corpo?», «será que eu sinto um desabrochar, será que sinto uma

fadiga, algo que me esvazia da minha energia?».

É extremamente importante compreender e, quando há novas manifestações energéticas, independentemente
do estado imediato no qual isso se produza, é preciso olhar nos dias e semanas que passam: será que há

transformações que vão ao bom sentido para o meu caminho espiritual, para a descoberta da minha Divindade?
A verdadeira questão está aí.

Agora, é preciso, também, estar em um discernimento, mas o discernimento não vem de uma decisão
intelectual, eu diria, o discernimento virá, progressivamente e à medida em que você for confrontada com

essas novas energias para saber o que é que elas desencadeiam em você e, isso, pode levar certo tempo, o
que acontece no momento e o que acontece depois.

***



Questão: poderia nos falar dos Mestres dos raios?

Cara amiga, é preciso ser extremamente prudente em relação ao que se denominam seres que, assim
dizendo, governam o que foram chamados de raios.

Ensinamento que, inicialmente, foi tomado, em primeiro lugar, por Helena BLAVATSKY, em seguida, por Alice
BAILEY, sobre seres assim denominados Mestres de sabedoria que teriam, a partir do éter deles, a partir

da Shamballa deles, desenhado ensinamentos extremamente estruturados.

Os ensinamentos que foram dados são extremamente corretos em relação ao tratado dos raios, ao tratado da
astrologia esotérica.

Agora, a finalidade, eu repito, qual é?
Há, sobre a Terra, inúmeros ensinamentos.

É preciso, efetivamente, compreender que nem todos os ensinamentos são ensinamentos de Luz, não é
porque eles dizem que participam da Luz ou que dão ensinamentos que são corretos que isso participa da Luz.

Agora, é preciso, especialmente frente àqueles que se apresentam como os Mestres de sabedoria, ser
extremamente prudente.

Há uma série de práticas que foram feitas nesse nível; há seres que se apresentam como seres de Luz e que
lhes dizem ser Cristo, e será que é, realmente, Cristo?

Ou que se diz ser Maria, e será que é, realmente, Maria?

Isso, é o sentir interior, durante o momento em que se produz essa expansão de consciência.
Então, é preciso ser extremamente prudente.

É preciso saber que houve lutas espirituais extremamente fortes com a Fraternidade Branca Universal, a Ordem
dos Melquisedeques da qual eu fiz parte, ainda na minha dimensão.

Cristo é o maior neófito que possui o planeta, não haverá outro.

Há, certamente, Mestres de sabedoria, mas Mestre de sabedoria não quer dizer, necessariamente, Mestre da
Luz e Mestre associado ao Cristo.

Houve lutas extremamente intensas.

Agora, o ser que vem manifestar-se a você – que eu não vejo, no momento – será que é um ser que vem,
realmente, desses Mestres de sabedoria?
Será que ele é, realmente, o que ele diz?

Agora, se ele for o que ele diz, é preciso saber qual é a finalidade do ensinamento.
A finalidade do ensinamento por canalização é levá-los à realização do seu ser interior Crístico e não para orar

a um Cristo que seria relegado ao Mestre do segundo raio, que é chamado de amor/sabedoria, que vocês
chamam de Sananda.

Isso, são denominações das quais se serviram aqueles que não fazem parte da ordem de Melquisedeque,
nem da Luz, em todo caso da Luz Crística.

Jamais se está seguro do amanhã, mas, se uma coisa for certa, uma vez que a relação foi danificada, eu diria, a
um dado momento da vida de um casal, seja um ou o outro, é excepcional, extremamente raro que a relação

evolua depois no caminho da serenidade, porque, geralmente, restarão cicatrizes do que foi vivido e o fato de
ter aquele que é responsável pela cicatriz sob os olhos, de manhã até à noite, mesmo se tivermos a impressão
de ter reencontrado uma serenidade, é uma falsa segurança, porque a cicatriz, a memória do que foi vivido está

ali.

É extremamente raro que o ser humano, na terceira dimensão, seja capaz de superar períodos de crises
extremamente intensas para restabelecer algo.

A ideia de voltar a partir sobre bases sólidas, sobre bases saudáveis, é uma heresia, devido, até mesmo, à
constituição do ser humano.

Então, a serenidade que é vivida pode parecer ser algo que vai ao sentido da reparação, ao sentido da
harmonia, mas, geralmente, muito frequentemente, muito, muito frequentemente, é apenas uma ilusão, é um

bálsamo colocado para camuflar feridas muito mais profundas e ressentimentos muito mais profundos.
O que quer dizer que o equilíbrio que é reencontrado assim, é um desequilíbrio que desemboca sobre algo de

muito mais importante.

Isso é quase uma constante em todas as relações, vocês podem observá-las em todos os níveis, não
unicamente nos casais, entre um irmão e outro irmão, entre um irmão e uma irmã, entre colaboradores no nível



do trabalho, nada pode ser como antes, ou as coisas foram ditas claramente, na primeira vez e a explosão, o
abscesso é cravado, totalmente (mas isso é extremamente raro, porque a maior parte tenta entupir o abscesso
e joga o jogo de «tudo vai bem») ou – e é similar em todas as relações humanas – entra-se, justamente, nessa

dimensão afetiva, que é chamada, eu diria, não mais de amor, mas de uma chantagem afetiva.

Obviamente, as coisas são camufladas e, por vezes, isso dá a impressão de estar exaltado, de ser magnífico,
mas, em geral, mais frequentemente, as feridas estão ali e prontas para ressurgirem na mínima oportunidade.

Então, essa serenidade é uma serenidade, eu diria, que é, na maioria dos casos, passageira.

Não se enganem, o ser humano que viveu um traumatismo e que vai viver com esse traumatismo e reencontrar
aquele que está na origem desse traumatismo, não pode restabelecer a serenidade.

Mesmo o perdão, no sentido em que vocês o entendem – porque, se houvesse perdão real, não haveria tido
necessidade de viver um traumatismo; se o traumatismo ocorreu é que havia uma razão de ser, e essa razão
de ser não pode desaparecer de um dia para o outro, dizendo que é algo que era um erro – é bem fácil: eu

quero dizer, com isso, que é preciso ser extremamente prudente.

Toda relação humana é baseada em artifícios; raras são as relações humanas que são baseadas em uma
relação de autenticidade e de amor autêntico.

É, infelizmente, o caso em noventa e nove por cento dos casos

***

Bem, caros amigos, eu lhes dou, ainda uma vez, hoje, a minha Bênção.
Vou desejar, eu creio, uma boa noite, e eu lhes digo até muito em breve.

Obrigado a vocês.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

NDR: essa mensagem precedia uma sessão de canalização de ajuda aos reajustes ou cura
espiritual.

Tenham a bênção do Cristo.
Devido ao meu papel de intermediário, vocês vão beneficiar-se de tratamentos de seres que vêm da quinta
dimensão e além.

Eu sou, quanto a mim, também, um canal no canal, que permite a essas entidades intervirem, manifestarem-se,
agir nos níveis, desde os mais físicos até os níveis os mais etéreos.

Eu agradeço, vigorosamente, seu recolhimento, que me permite, também, exprimir-me; eu agradeço ao canal e
eu agradeço aos seus pilares, que estão na linha direta do que eu espero em relação aos tratamentos que lhes
serão dispensados.

Vou, primeiro, ler seus pedidos, por favor.
Temos, esta noite, muito belas entidades que estão aí.
Essas maravilhosas entidades vão, livremente, agir em vocês; elas nos ajudam para seu acesso à Luz, acesso
à sua Divindade interior.
É preciso, nisso, deixá-las trabalhar.

Deixem-me, não perturbá-los, mas acompanhá-los com o que faz minha especificidade: a tripla irradiação de
meu coração, pelo caminho que imita de Jesus, que eu instaurei em minha vida, pelo qual vocês, também,
devem aceder à Divindade interior.

Eu vejo que um número de vocês fez pedidos que vão, amplamente, a esse sentido, a Cristização de seu ser
interior e estou muito contente, muito feliz, mesmo, por isso.

Graças aos meus pilares, tenho a possibilidade, por intermédio do canal que maltratamos um pouco, hoje, para
que ele estivesse na fluidez extrema, para deixar passar a um nível de densificação minha presença,
totalmente, poder trabalhar, diretamente.

Além de seus pedidos sobre a triplicidade de seu coração, vamos operar seu coração.
Essa abertura vai conferir-lhes a graça inestimável de poder emitir a difusão da alma, se necessário, hoje, a
vocês, para seu destino, mas, também, para todos os seres que vocês encontram.

Então, por vezes, a abertura desse coração faz-se em uma ruptura que não é, de modo algum, um sofrimento,
mas como uma transformação vivida, intimamente, na carne.

Assim, vou, portanto, abrir esses três corações em vocês, de maneira física, uma vez que as entidades que
estão aí para responder às suas perguntas terão terminado de trabalhar.

Estejam, eu lhes peço, no recolhimento o mais total, no momento em que eu vier entre vocês, traçar esse sinal
que abre seus três corações.
Permaneçam centrados, permaneçam unificados: aí está a chave da abertura real do que eu vou praticar como
intervenção em vocês.

Eu vou poder, agora, efusionar, totalmente, em vocês, a sagrada abertura que eu fiz.
É porque eu trabalho há tanto tempo nos planos intermediários da quinta dimensão, que eu posso, à vontade,
ser, eu também, um canal das entidades de dimensões superiores.

Aí está o sentido de meu sacrifício.
Sejam abençoados agora, e acolham.
Bem.

Aí estão, queridos filhos, as circunstâncias dessa canalização que é um pouco específica.
Vou deixá-los, agora, no recolhimento, alguns instantes.

SILO – 8 de julho de 2006

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


Eu repito, sejam abençoados e bom caminho.
Eu lhes agradeço por terem-se prestado a essa abertura com tanto coração quanto simplicidade.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.

http://www.autresdimensions.com/


Agora, se quiserem, vamos tentar dialogar juntos, de maneira a responder às suas interrogações e às suas
questões.

Desde já, eu lhes deixo a palavra, de maneira a poder trocar.
Então, se quiserem, vamos.

***

Questão: a intervenção de cirurgia estética que eu previa é correta?

Cara amiga, esse tipo de operação não é decidido pela exigência do corpo, eu diria, mas decidido,
efetivamente, pelo que você quer fazer ou fazer dizer ao seu corpo.

Apenas você é que pode saber o que é correto ou não correto.
Tudo depende, obviamente, do que você quer mostrar.

Qual é a finalidade específica desse tipo de intervenção?
Será que é para mostrar uma imagem diferente do que você é, no exterior?

Será que é para sentir-se um pouco melhor no interior do seu corpo que você faz isso?
A questão preliminar e primeira é, verdadeiramente, definir porque você faz isso.

Você o faz para si ou faz para o exterior?
Isso é extremamente importante de compreender.

Em seguida, colocar-se essa questão vai levar a uma segunda, se você o fizer para si, isso quer dizer que você
não se sente bem tal como você é?

Agora, se você o faz para o exterior, há a segunda questão: «em que eu tenho necessidade de mostrar outra
coisa, que não o que eu sou, no exterior?»?

Aí estão as duas questões, se quiser, que são indispensáveis de responder antes de ir fazer modificar a
imagem do seu corpo, porque é algo de extremamente importante.

Sentir-se bem, através da modificação que, hoje, tornou-se possível em diferentes níveis dos seus corpos,
será que é algo que vai fazer de forma a que vocês estejam, realmente, melhor?

Para algumas pessoas pareceria que sim, que isso é, realmente, a realidade.
Agora, a questão mais importante: será que você o faz, realmente, para você, ou será que o faz para o exterior?

Porque, obviamente, se você fizesse isso para algo de exterior, seria um erro.
Agora, se você o faz para si, é preciso colocar-se a questão, efetivamente, por que querer sentir-se bem?

Isso quer dizer que se sentia mal antes, com esse corpo, concorda?
Agora, é preciso decidir isso tranquilamente.

Eu não posso dar-lhe a resposta, «sim, é preciso ir fazer» ou «não, não é preciso ir».
Obviamente, isso depende das suas aspirações em relação a isso.

Se você tiver a impressão de que a sua vida será melhor, que o seu ser Divino estará melhor, através dessa
operação, então, faça-a.

Mas, fundamentalmente, eu responderia que nenhuma operação desse gênero torna a Divindade interior mais
manifesta.

O.M. AÏVANHOV – 9 de julho de 2006
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Isso está claro.
Agora, é preciso, efetivamente, colocar-se a questão no plano mais espiritual e no plano da alma, mas no nível

dos casulos não há contraindicação, eu creio.

***

Questão: como saber qual é o nosso contrato de alma?

Aí está uma questão ao mesmo tempo extremamente longa, extremamente breve.
Então, a finalidade de toda encarnação é, obviamente, reencontrar, realizar a sua Divindade interior, é o único

contrato de alma de qualquer alma na encarnação.
Agora, há caminhos que são extremamente diferentes, é claro; há caminhos mais ou menos curtos, mais ou

menos longos.
É efetivamente importante compreender que o que vocês chamam de contrato de alma é, certamente, uma
linguagem que é empregada por algumas pessoas, para tentar encontrar o caminho delas, mas, de fato, há
apenas um único caminho: é o de encontrar o ser interior e, sobretudo, nessa última encarnação, antes do

advento da quinta dimensão.
Então, falar de contrato de alma, de família de alma, de contrato de alma a alma, parece-me profundamente

deslocado.
Isso é uma visão da alma rebaixada no nível da personalidade.

A alma tem, simplesmente, que reencontrar a sua Divindade interior, e é a mesma coisa para qualquer alma, o
resto não é importante.

Eu posso acrescentar, simplesmente, que, mesmo se eu lhe dissesse que o seu contrato de alma é
completamente outra coisa do que aquilo que você esperava que eu respondesse, por exemplo, partir para

viver no México, será que você o faria?
Aí está porque é uma questão que parece um pouco divertida, eu diria, e que exprime mais os desejos da

personalidade e não da alma.

***

Questão: é correto que eu deixe entidades exprimirem-se pela minha voz?

Cara amiga, para deixar exprimir-se algo que lhe fala no interior, pela voz, é muito importante saber quem lhe
telefona ou quem lhe fala, antes de deixá-lo exprimir-se, obviamente.

Agora, uma vez que você esteja segura, eu diria, da fonte que se exprime através de você, não há oposição em
deixar exprimir-se, claramente, essa entidade.

Mas compreenda bem que o que é ouvido no interior reflete uma espécie de contrato, desta vez, que é
estabelecido com essa entidade e, antes de estabelecer esse contrato, é importante saber onde você põe os

pés, obviamente, e ao que você se engaja.
Porque, como eu deixei entender, não há apenas entidades da Luz que procuram, hoje, manifestar a presença

delas e o ensinamento delas no nível dos seres humanos.
Inúmeras entidades são, de fato, a personalidade da pessoa, disfarçada em entidade.

Em seguida, inúmeras entidades não fazem parte da Luz de Cristo, da Luz Crística, mas do que se
convencionou chamar de loja negra e, aí, isso seria misturar a sua alma a coisas extremamente perigosas.

Obviamente, então, cabe-lhe, em sua alma e consciência, no momento em que aparecer esse processo, fazer,
de algum modo, eu diria, uma espécie de ritual de oração, para assegurar-se de que a presença que está aí

está, efetivamente, em relação com a presença de Cristo e com a Luz de Cristo.
Isso é importante e fundamental, mas não se deixar abusar pelas palavras porque, obviamente, os membros da

loja negra não vão dizer-lhe que eles são da loja negra, eles vão dizer-lhe que são de Cristo, também.
Então, não é preciso se fiar nas palavras, é preciso se fiar no que chamamos de sentir.

«No momento em que eu tenho essa presença, essa incorporação ou esse início de processo de canalização,
qual é a impressão, em todos os sentidos do termo, que isso dá no interior do meu ser?».

O importante não são, tanto, as palavras, o importante não são, tanto, os tipos de ensinamento (porque os
membros da loja negra são, também, capazes de dar informações que são perfeitamente exatas), o importante
é a finalidade, o importante é o objetivo revelado desse processo, mas, também, sentir no seu corpo, na sua

mente e na sua personalidade qual é o efeito desse contrato.
Será que é algo que vai ao sentido do seu desabrochar?

Será que é algo que vai ao sentido da sua maturação, no sentido espiritual?
Aquele que recebe o ensinamento, exceto se todos os seus chacras estiverem abertos, tem dificuldade,

grande dificuldade para sentir o que vem da sombra, da Luz e, portanto, é você o filtro essencial e, portanto, é
um contrato, desta vez, em todos os sentidos do termo, que você estabelece com essa entidade, mas,

também, com a pessoa a quem você retransmite o ensinamento.



E, aí, eu diria que é preciso estar extremamente vigilante em relação ao processo que expressa a incorporação
ou a canalização, mas, também, o resultado desse processo, ou seja, quais são as manifestações que

sobrevêm depois?
Há paz, serenidade?

Há confiança que aparece, e tudo o que corresponde à maturidade?
Ou, ao contrário, há um estado de inquietação ainda maior?

Será que isso a torna ainda mais, eu diria, apegada a comportamentos que não são normais?
Porque, aí, isso não será a Luz, obviamente.

***

Questão: o que você pensa de trabalhos feitos sobre a memória celular?

O importante não é pôr o dedo onde isso dói, o importante é pôr o dedo onde está o Pai, isso não é, de modo
algum, a mesma coisa, porque vocês poderão encontrar milhares de lugares nos quais vocês têm dor e isso

pode durar milhares de anos.
Seria uma ilusão grave crer que vocês vão, no espaço de uma vida – e eu não falo, sequer, de uma sessão ou

de dez sessões, eu falo, diretamente, de uma vida – pôr o dedo por toda a parte em que isso dói.
Vocês jamais irão chegar a uma liberação, pondo o dedo onde isso dói, porque há muitos lugares nos quais

isso dói.
O importante é pôr o dedo onde está o Pai, é a frase de Jesus, que eu repito todo o tempo: «busquem o reino

dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».
É muito sedutor, hoje, para a mente, com as diversas técnicas e métodos que foram desenvolvidos, querer
compreender o que não é acessível à lógica pura, seja o que você chama de memória celular ou de outras

técnicas – mesmo de medicina – que consistem em identificar as coisas invisíveis, impalpáveis e
incognoscíveis, diferentemente, que não por esses meios.

Mas, eu repito, a análise desses sintomas é algo que não leva à liberação.
A liberação encontra-se através da frase de Cristo «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de
acréscimo» e não através da análise de dores de todos os dias ou de dores de uma vida, porque isso pode

tomar-lhes toda uma vida, ou mesmo vidas para decodificar tudo isso, e não é porque vocês irão decodificar o
porquê de haver, em tal lugar, tal sofrimento, que vocês irão melhor.
Isso é uma armadilha, ainda uma vez, do que se chama de mental.

O mental mente-lhes, inúmeros seres disseram isso, o mental faz apenas isso, vocês jogam com o mental com
essas técnicas aí, vocês se divertem com o mental.

Vocês têm a impressão de liberar pequenas coisas, têm a impressão de serem como Deuses, de
compreender porque tal coisa não funciona e funciona depois, mas o que acontece, realmente?

É um trabalho puramente mental, mesmo se vocês se servirem da energia, o mental vai conduzi-los a glorificar-
se, entre aspas, por encontrar tal sofrimento em tal lugar ou tal problema em tal lugar e porque tenho medo de
sorrisos, ah, sim, compreendi, isso vem de tal momento em que eu vivi e vocês vão fazer atuar o mental, cada

vez mais.
Mas é uma liberação, eu diria, totalmente ilusória.

Jamais qualquer doença, nem qualquer problema, puderam desaparecer assim.

***

Questão: em que as minhas atividades de terapeuta participam do meu desenvolvimento espiritual?

Numerosos são os seres terapeutas, em especial, que imaginam que eles encontram a Luz levando a Luz para
o outro, levando a iluminação para o outro.

É verdadeiro para o aprendizado, mas, em um momento específico, convém voltar-se para si e encontrar a sua
própria Luz e não querer, a todo custo, prender-se ao outro para ali se olhar.

É importante compreender que o caminho para a sua própria Divindade não passa, absolutamente, pela ajuda
ao outro, isso é uma crença ligada à personalidade, que quer colocar-se naquele que vai salvar a humanidade

toda, inteira.
Houve um que fez isso para todo o planeta, e era o papel dele, não é, absolutamente, o seu.

Contrariamente ao que podem dizer as escrituras, vocês têm o dever de amar o seu próximo, mas amar não
quer dizer socorrer, amar não quer dizer tratar, amar é considerá-lo como uma imagem do Pai, como vocês,

nem mais, nem menos.
E, agora, você entra na etapa do seu caminho espiritual que deve fazê-la inclinar-se em sua própria Luz interior,

através de si mesma e não através dos outros.
É algo que não pode passar pelo consciente ou pelo mental, é uma atitude do espírito que deve tornar-se



como um segundo dogma da sua vida, ou seja, aceitar todos os prazeres que a vida dá no nível da
materialidade, ou seja, aceitar descer nas profundezas da matéria, mas, também, ver, através de algumas

feridas que foram vividas, as possibilidades de superação e não as limitações.
Não há regra precisa, mas digamos que se vá ajudar esse caminho através do fato de encontrar a própria Luz
no interior e não no exterior, ou seja, a necessidade, como você a sente, agora, nesse momento, de voltar-se
ainda mais para o seu interior, o que não quer dizer excluir-se do mundo, o que não quer dizer não mais ver

ninguém, mas atribuir um lugar mais importante ao que acontece no interior de você, estar à escuta do seu ser
interior, para ali encontrar a Luz.

***

Questão: em que as raivas interiores podem cortar do plano
Divino?

Bem, cara amiga, há algo de importante a compreender, e tudo o que é de natureza de manifestação de
emoção é, necessariamente, algo que os corta da Divindade.

A Divindade não é uma emoção, é evidente que a emoção tem por objetivo fazê-los agir em um sentido ou no
outro.

Em especial a raiva, que é uma emoção, visa deslocar o sistema interior, assim como a tristeza, assim como a
apreensão, assim como qualquer outra emoção.

Não é por acaso que todos os místicos orientais disseram que, para encontrar a Divindade interior, era preciso
fazer calar a raiva.

Depois, uma vez que se tenha encontrado o ser interior, efetivamente, a raiva pode se manifestar.
Olhem Jesus, por exemplo, quando ele expulsou os mercadores do templo e, isso, foi depois dos quarenta

dias do deserto, depois que ele havia encontrado a totalidade da Divindade que Ele era.
Agora, é importante compreender que nenhuma emoção pode permitir-lhes aproximar-se da Divindade, mas,

também, o excesso de uma emoção vai impedi-los de se aproximar do seu ser interior.
A raiva, o ressentimento, a tristeza, mas, também, o prazer, são elementos que vão impedi-los de alcançar a
Divindade, porque a Divindade apenas se manifesta a partir do momento em que há a calma, ou seja, quando

não há mais manifestação dos elementos no exterior da sua vida e, também, no interior de vocês.
Então, efetivamente, há filtros que são colocados, os filtros mais importantes são aqueles que vocês mesmos
geram, de maneira consciente ou inconsciente, através do excesso de um ressentimento, do excesso de uma

emoção, do excesso de preocupação no nível do mental que os afasta muito da Divindade.
O único problema que todos os seres humanos têm – e eu, também, antes de conhecer a iniciação, eu

encontrei –, mas tranquilizem-se, é comum a toda vida humana, é que, enquanto vocês creem que a Divindade
pode ser encontrada por um esforço do mental, por um esforço de consciência, vocês se enganam, porque a

Divindade não se encontra no nível de consciência no qual vocês funcionam habitualmente.
Ou seja, jamais esperem encontrar o ser interior através do que vocês são, do que fazem, através do ser que

constitui a sua personalidade.
A alma revela-se apenas quando a personalidade não existe mais.

A partir do momento em que vocês formularem um pedido, é a personalidade que o pede, não é, eu diria, a
alma.

Portanto, não pode ali haver, eu diria, manifestação da Divindade interior enquanto o espaço e o tempo não
pararam, ou seja, enquanto vocês se servirem do mental que vem do futuro, enquanto vocês se servirem de

emoções que vêm do passado.
Então, obviamente, é muito divertido, muito tentador ter técnicas energéticas, técnicas mentais, técnicas

emocionais que os fazem crer que vocês se aproximam do seu ser interior, mas, em momento algum, isso é
possível porque, para encontrar a Divindade, é preciso que vocês acedam a outro estado de consciência, que
é um estado de consciência puramente transcendente e que não se importa com a sua experiência passada,
que não se importa com as suas construções futuras, que não se importa com a sua pequena personalidade,

com os seus pequenos modos de funcionamento.
E isso não é pejorativo, simplesmente, eles são, efetivamente, pequenos.

O que eu quero dizer com isso é que, encontrar o ser interior, encontrar a sua própria Divindade necessita de
fazer o silêncio, necessita de destruir, como dizia Krishnamurti, tudo o que está ao redor, ou seja, todos os

modelos.
Encontrar o ser interior é encontrar a pequena porta estreita, aquela que leva ao coração e, para levar ao

coração, é preciso fazer calar tudo o que não é do coração.
Aí está o que eu tinha a dizer.

Então, o ser interior, efetivamente, pode-se, por vezes, vislumbrá-lo, senti-lo, mas ele jamais se instala
duradouramente, porque, se ele se instalasse duradouramente, vocês sentiriam algo de inefável, no qual vivem

os grandes Mestres que estiveram encarnados sobre esta Terra, ou seja, o Samadhi, a alegria interior, a
plenitude do conhecimento e, também, a onisciência.

Realmente, vocês acreditam que o que eu ensinei na minha vida eu o li nos livros?
Não, absolutamente.



É quando eu me conectava nessa esfera interior, nessa música interior que eu tinha acesso a toda a
informação.

Então, agora, se vocês procurarem a informação através de técnicas e de métodos, isso prova, simplesmente,
que vocês não estão no ser interior e que creem aproximar-se dele recorrendo a essas técnicas, mas vocês se

afastam dele.
A Divindade encontra-se apenas no silêncio, o ser interior aspira apenas ao silêncio, aspira apenas à pureza.
No mental não há pureza, mesmo se as imagens forem muito belas, é um novelo, eu diria, sem fim, querer

desenrolar o mental, isso pode ir muito longe, até perder o fio da sua alma.
Então, efetivamente, eu posso conceber que, para muitos de vocês que se lançaram em processos ligados ao

mental, mas que se chamava de Divindade, isso pode ser muito perturbador.
Mas, viu-se um único ser humano manifestar a Divindade após esse tipo de trabalho?

Sejam lúcidos.
Viu-se um único ser no Samadhi após um trabalho como esse?

Que me mostrem.

***

Questão: poderia falar-nos de Djwahl Khul?

Agora, aquele a quem vocês chamam Djwahl Khul, a que pertence ele?
Ele pertence à ordem de Melquisedeque, à ordem Crística, ou a uma ordem anticrística?

É preciso ver as coisas tais como elas são: a realidade do que se chamou de loja negra nos planos históricos.
É preciso remontar, agora, a bem antes mesmo do meu nascimento, ao fim do século XIX: havia, no Ocidente,
duas correntes que se opunham, uma corrente de natureza Crística (que era ligada à ordem de Melquisedeque

e que foi encarnada de maneira magistral por um grande professor e um grande Mestre que foi Rudolf
STEINER) e, do outro lado, evidentemente, a contrapartida da Luz era a sombra (ela foi encarnada por Helena
BLAVATSKY e, em seguida, por Alice BAILEY, que estavam na Inglaterra, enquanto STEINER, lembrem-se,

estava na Alemanha).
E seguiu-se a isso uma batalha cósmica, terrestre, extremamente violenta, entre os defensores da ciência
Crística com STEINER (1) e, do outro lado, os defensores da loja Oriental, que eram, assim dizendo, os

Mestres da hierarquia, eles faziam parte da sombra.
E, hoje, qual é a finalidade?

É preciso ser razoável, a finalidade de Cristo é a de fazê-los realizar a sua Divindade interior, através da palavra
Crística e através da sua própria Divindade, ou seja, ir para o desabrochar do seu ser interior.

O outro constrói elaborações mentais, tipicamente luciferianas, servindo-se, efetivamente, de uma mecânica
que é totalmente correta e que está ligada, em especial, à astrologia esotérica e à psicologia esotérica, mas
cuja finalidade é profundamente equivocada, ou seja, a finalidade é a de levá-los ainda mais ao mental e aos

meandros do mental.
Não é porque as palavras empregadas não recorram à palavra Luz, não é porque as palavras empregadas não

recorram, até mesmo, à palavra de Cristo, mas a finalidade, será que ela torna extremamente despertos os
seres que seguem esses ensinamentos?

Então, olhem os seres que seguem o ensinamento de STEINER que, no entanto, não são, a priori, seres
transcendentes, mas que seguem o ensinamento de hoje, o que vocês chamam de antroposofia, através do

ensinamento, através da cultura, através da nutrição.
Eles estão, de qualquer forma, mais na Luz do que aqueles que seguem o ensinamento que chamamos de

teosofia, que estão profundamente ao oposto.
Então, quando vocês falam de Mestres dos sete raios, saibam que se referem ao que se chama de loja negra

e, unicamente, à loja negra.
Não há milagre e, sobre a Terra, há três forças e não mais do que essas.

Há as forças Crísticas, representadas pelos apóstolos de Cristo, pelos diferentes santos que houve em sua
história, mas, também, pelos Mestres de sabedoria que estiveram encarnados em diferentes épocas, que

estiveram em uma linhagem contínua de transmissão e de despertar da Divindade do homem.
Do outro lado, havia os Mestres, assim dizendo, de sabedoria que queriam fazê-los esquecer-se, através de
palavras pomposas, através de ensinamentos esotéricos, por vezes, maravilhosos, queriam afastá-los da sua

Divindade interior.
Isso pode parecer difícil de dizer, mas é a estrita verdade.

Então, há duas forças, as forças da ordem de Melquisedeque – que são ligadas ao Ancião dos Dias, que são
ligadas a Abraão, a Moisés, a Jesus, a São Francisco e a outros – e, depois, do outro lado, há a mesma

perpetuação, mas a filiação perde-se, obviamente, em fontes que não são luminosas.
Há uma confusão possível entre Cristo e Sananda, mas eu falo do Sananda da loja negra.

São seres que têm, como única vocação, fazê-los perder o fio condutor ao Cristo e à Divindade interior.
Agora, vocês podem aceitar isso ou não, mas é a estrita verdade.



Será que a sua vida se torna luminosa, frequentando esses seres?
Será que vocês se tornam seres desabrochados, transcendentes, irradiantes de Luz, aquecidos, que irradiam o

amor ou não?
O ensinamento Crístico é profundamente desabrochante.
Agora, a finalidade não se vê através de algo tão simples.

Se todo ser humano tivesse a capacidade para sentir, instantaneamente, as forças luciferianas, a fim de
diferenciá-las das forças Crísticas.

Na finalidade, as forças Crísticas são desabrochantes, irradiantes.
As forças luciferianas fazem-nos perder a conexão com a matéria que vocês vieram aqui para espiritualizar.
O que chamamos de forças luciferianas não são forças que vão levá-los para o diabo – é, ainda, outra coisa,

isso é a terceira força – agora, as forças luciferianas têm apenas um objetivo: é o de desprendê-los da matéria,
ou seja, de fazê-los evoluir sem a matéria.

Qual é o melhor modo de fazê-los evoluir sem a matéria?
É dizer-lhes para desembocar em uma espécie de profundeza esotérica, intelectual, emocional, mas

desprovida da conexão espiritual com a matéria, que evolui por aquele que gerou a encarnação há cinquenta
mil anos, mas, também, pela linhagem Crística.

O ensinamento dos Mestres de Órion é extremamente importante em relação a isso.
Agora, jamais esqueçam que o nível de julgamento que vocês formulam é em função do nível no qual vocês
estão, o que vai parecer-lhes, um dia, como bom, pode parecer-lhes, em dez anos, como algo de mau, de

acordo com o seu nível vibratório.
O que não quer dizer que, se vocês sentirem algo de muito bom, que isso será bom, isso é muito difícil, são

assuntos extremamente complexos.
Mas, em todo caso, o que vocês podem ter em mente é: quanto mais vocês evoluírem com as forças da Luz

Crística, mais seu ser tornar-se-á irradiante.
Quando eu digo irradiante, é fácil de sentir as energias no nível da coroa, porque, de todos os modos, as

forças da sombra passam pela coroa, elas não passam em outros lugares.
Por outro lado, uma coisa que jamais poderão as forças da sombra, é passar pelo coração.

O coração é o espaço sagrado interior e, se o seu coração não vibrar, se, quando vocês reencontrarem o
Cristo, vocês não tiverem o coração que explode, significa que não é o Cristo, é tão simples assim.

Se vocês estiverem com um ser missionado pelo Cristo e sentirem o seu coração que se abre, aí, vocês estão
frente à Verdade.

Em contrapartida, se vocês tiverem a impressão de estar na profundeza do ensinamento, mas o seu coração
permanecendo seco, nada sentindo na região do coração, coloquem-se a questão.

Agora, se vocês forem guiados por Cristo, jamais haverá mais qualquer dúvida em vocês e é falso dizer que
esse caminho espiritual – a descoberta do ser interior – possa levar anos.

Hoje, neste período de urgência, encontrar o ser interior pode fazer-se em cinco minutos, sim, mas na
condição, primeiramente, de parar o mental, na condição, em segundo lugar, de parar as emoções e, três, de

estar no silêncio interior e, quatro, de saber, sobretudo, quem vem a vocês, porque as entidades estão por toda
a parte, por toda a parte.

Agora, muitos seres que canalizam essas entidades são seres de Luz que foram abusados, porque não
tiveram a capacidade para fazer a diferença entre uma entidade de Luz que desce pelo sétimo chacra e uma

entidade da sombra que desce pelo sétimo chacra, porque é exatamente a mesma sensação.
A única diferença situa-se no coração, não se situa nas palavras, não se situa na finalidade aparente do que é

dito, mas na vibração da alma no nível do coração.
A corrente arimaniana é a terceira força, de que eu não falei: isso são forças involutivas que, mesmo o mais

estúpido da Terra é capaz de discernir.
É aquela que leva a uma fossilização, a uma negação da vida e a uma fossilização da vida; é o que vocês veem

todos os dias, no exterior, são as forças que procuram submeter o homem à matéria, para fossilizá-lo na
matéria.

Isso, são as forças que estão no trabalho todos os dias, ao redor de vocês, isso não coloca problema no nível
de identificação.

***

Questão: poderia nos falar de Babaji?

Babaji foi um grande Mestre que eu encontrei durante a minha vida: foi um dos mais belos encontros que eu
tive quando fui à Índia.

Babaji era um grande neófito.
Babaji – e outros, que eu encontrei durante esses dois anos que eu passei na Índia – o que eu posso dizer

dele, simplesmente, é que era – e isso bastará – um ser de coração.
A partir do momento em que vocês encontram um ser de coração, o resto segue.



Sim, eu creio que se pode dizer isso: diferenciar um ser ou um Mestre da Luz Crística e um Mestre da Luz da
sombra ou da luz luciferiana situa-se, unicamente, no nível do coração.

A diferença faz-se nesse nível.
Ela não se faz de acordo com a aparência física ou de acordo com as obras, porque é muito fácil, quando se
tem dinheiro, criar – recorrendo ao dinheiro dos outros – hospitais, universidades e lugares para recolher os

doentes; é muito fácil com o dinheiro dos outros.
A importância da obra não é essencial, o que é essencial é o que é transmitido pelo coração a outro coração.

Babaji fazia parte dessa linhagem.

***

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por essa discussão.
Vocês sabem como eu aprecio essas trocas entre nós.

Eu vou lhes dar toda a minha Bênção e, sobretudo, todo o meu Amor, para vê-los progredir para o seu interior,
para essa Luz que é tão indispensável descobrir hoje.

Então, sejam abençoados e continuem o seu caminho interior, eu lhes digo até breve.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, caros novatos, porque há muitas cabeças aqui que eu jamais vi, então, estou
extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, apresentar-me a vocês.
Mas, primeiramente, gostaria de dar um pouquinho minha opinião sobre o que vocês chamam os cristais e que
fazem o objeto do ensinamento que vocês têm durante esse estágio, por intermédio de minha cabeça de
caboche [o canal Jean-Luc].

Então, primeiramente, saibam que os cristais, para mim, são os sais da Terra.
O sal da Terra representa, na alquimia, o que se chama a quintessência espiritualizada de um elemento, que é
o elemento Terra.
Cada elemento possui uma quintessência específica, que é extremamente importante, porque ela vai permitir o
desenvolvimento de algumas facetas, eu diria, da vida, mas, sobretudo, algumas transformações da vida, um
pouco como na alquimia.

De fato, o cristal é o sal da Terra, ou seja, esse elemento vai conduzir-nos, de algum modo, à espiritualização
da matéria.
Os cristais pertencem ao reino de Malkouth que corresponde, se querem, ao nível o mais encarnado da árvore
Sefirótica, que é o reflexo autêntico de Kether, ou seja, a coroa.

Ora, o cristal é a quintessência, ou seja, o nível energético o mais sutil, que vai permitir-lhes, através de Tiferet,
ou seja, através da beleza, juntar-se aos mundos de Kether e, portanto, aos mundos espirituais.
Há, de fato, através desses cristais tão bonitos, que vocês podem utilizar, manusear, um elemento refinado,
extremamente ordenado, extremamente belo, é claro, que é o reflexo da Sefiroth, superior Kether, mas,
também, Shokmahe Binah, ou seja, a Sefiroth superior, que se reflete na Sefiroth inferior como uma imagem
no espelho.

Há, no cristal, a potencialidade exprimida, totalmente, do Divino e, portanto, a possibilidade, através da
utilização dessa ferramenta, de fazê-los descobrir sua Divindade interior, mas, também, o acesso a outros
mundos dimensionais, ou seja, fazê-los passar do mundo Atziluthique (o mundo da encarnação o mais denso)
ao nível Briahatique(o mundo da essência).
Nisso, o cristal, sendo o sal da Terra, ele é uma ferramenta, entre tantas outras, efetivamente, que vai permitir-
lhes conduzir o conjunto de seu corpo, o conjunto de sua humanidade através da evolução, para um novo
estado de consciência.

Então, obviamente, o cristal é onipresente neste planeta, e servem-se dele, creio, de diferentes modos, mas é
preciso, também, saber que o cristal foi utilizado em todas as civilizações Intraterrestres, Extraterrestres, que
pertencem tanto a esse esquema evolutivo no qual vocês vivem como em outros esquemas evolutivos.
Quer dizer que o cristal não deve ser, eu diria, uma ferramenta polarizada para o bem ou para o mal; é,
simplesmente, uma ferramenta que desserve e serve a vontade daquele que a anima, em todos os sentidos do
termo.
Nisso é importante compreender ele vai dobrar-se, de algum modo, à sua vontade, mas sua vontade deve ser
animada de uma vontade de bem e não de uma vontade pessoal.
Isso é extremamente importante a compreender através dos cristais.

Então, o cristal é-lhes apresentado como uma ferramenta de cura, efetivamente, é uma ferramenta que é capaz,
eu diria, de agir na saúde, na forma, mas, além disso, o cristal é um ativador, através do que ele é, através da
imagem que o reflete do cristal Sefiroth superior, um elemento que vi permitir-lhes subir ao longo de um plano
vibratório, até o mundo Briahatico, ou seja, o mundo das emanações, em especial ligadas ao triângulo
Sefirótico superior.
Há uma forte capacidade, no cristal, de purificação, mas, também, de subida vibratória extremamente profunda,
que é tornada possível pela existência desse cristal.

Caros amigos, eu lhes deixo a palavra.

Questão: qual é a ferramenta que seria a mais adaptada em minha abordagem de terapeuta?
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Cara amiga, a ferramenta que você deve pôr à frente, eu diria, para ajudar aos outros é, obviamente, a
ferramenta que lhe evoque mais sinceridade possível e mais transparência em relação ao que você utiliza, é
aquela que vai tocar, diretamente, o outro, no coração dele e, isso, você é capaz de sabê-lo muito melhor do
que eu.
Isso quer dizer que, em tudo o que você pode propor como ajuda aos outros há algumas coisas que você
propõe que desencadeiam uma reação, eu diria, muito mais espontânea, muito mais lúcida e muito mais
transparente no outro.

O impacto deve fazer-se através da transparência e da lucidez, ou seja, o outro deve estar perfeitamente na
fase e na compreensão em relação ao que é dito.
Naquele momento, você poderá induzir e provocar uma transformação nos níveis os mais íntimos do ser.

Questão: o que é do risco de tsunami nos Estados Unidos, de que alguns falam?

Cara amiga, eu tive a ocasião de exprimir-me, talvez, com não você, mas em muito numerosas reprises, sobre
esse evento.
Eu sempre disse que, mesmo o próprio Cristo, não pode conhecer a data.
Obviamente, certo número de transformações extremamente profundas, extremamente traumáticas, talvez, está
em curso sobre este planeta, mas ninguém conhece a data precisa.

Efetivamente, inúmeras pessoas captaram, eu diria, a imagem dessa devastação, ao nível do povo americano,
com razão, porque está inscrito no éter, eu diria.
Mas, exceto se me interroguem vinte e quatro horas antes, talvez, em seu tempo terrestre, eu sou,
efetivamente, incapaz de dizer que algo vá acontecer amanhã, depois de amanhã ou em dez dias ou em um
ano; entretanto, isso é inscrito em um futuro extremamente próximo.

Inúmeras transformações já começaram, um desencadear de uma transformação extremamente importante
deve chegar da quinta dimensão e, portanto, o desaparecimento da terceira dimensão, através de processos
que levam a efeito os elementos – água, ar, fogo, terra – de maneira extremamente importante, ao nível deste
planeta.

Agora, ninguém, absolutamente ninguém, mesmo nos planos de onde eu venho ou ainda mais alto, é capaz de
determinar o impacto, extremamente preciso, do dia preciso, da hora precisa de tal evento.
Entretanto, a coisa que é absolutamente certa é que a passagem de um cometa corresponde, sempre, a um
sinal dado pelo Arcanjo Miguel, em relação a eventos que se produzem sobre a Terra.
Isso é absolutamente inegável.
Os últimos cometas que passaram há uma dezena de anos provocaram certo número de repercussões
importantes ao nível dos elementos.
Novamente, esse cometa, que passou ao nível do mês de maio, na periferia, no que eu chamei a orbe do
planeta, teve uma influência extremamente importante ao nível da alma humana, mas, também, ao nível do
conjunto de povos e de habitantes deste planeta.

Agora, eu diria, a concretização dos eventos de natureza catastrófica não é perfeitamente estabelecida ao nível
temporal, mesmo se seja perfeitamente estabelecidas ao nível geográfico.

Questão: em que diferem os trabalhos do intraterra e de Kryeon nas redes magnéticas?
 
Não é uma questão de diferença, é uma questão de tempo e de sincronia.
Há muitos povos intraterrestres, mas, também, extraterrestres, que intervêm, já, há mais de trinta anos nas
redes magnéticas terrestres, de maneira a tentar evitar as catástrofes ligadas às ações dos humanos.
É o mesmo tipo de trabalho.

Questão: como explicar minha fadiga crônica?

Cara amiga, a fadiga crônica que você sente é ligada a certa forma, eu diria, de inadequação entre as
aspirações profundas e o que você realiza em sua vida, ou seja, há, de algum modo, um ideal de vida que não
é atingido em relação ao que você deseja e em relação ao que você é obrigada a viver.
Isso provoca um fenômeno de atrito importante e, por vezes, ao invés de afundar em um estado depressivo, o
que não é seu gênero, isso se traduz por uma fadiga extremamente intensa.

Realize seus sonhos e mude de vida.
Não é uma questão de caminho ou da chave a encontrar para aceder à nova vida, é questão de afirmar, alto e
forte, seu ideal de vida e de concretizá-lo e, para isso, é necessário depositar, também, alguns fardos que
pertencem ao passado e aceitar perder, eu diria, algumas vantagens, para consagrar-se, inteiramente, ao seu
ideal de vida.

Toda mudança de vida necessita de alguns reajustes ao nível do modo de viver.
O ideal de vida que você considera ou que deseja implica, necessariamente, certo número de abandonos em
relação a uma situação, em relação ao trabalho, em relação à sua família, eu diria, também.
Então, é preciso, também, ousar abandonar, ou seja, o que se chama soltar.



Não se pode querer, na cabeça, algo e, materialmente, não fazer o necessário para atualizar o que se quer.
Não cabe a mim dizer o que é preciso abandonar para que as coisas realizem-se, é preciso que a decisão
venha de você mesma, cara amiga.

Questão: por que, como terapeuta, meu corpo reage tanto, durante os tratamentos?

Cara amiga, a explicação é muito simples: o fenômeno de arrotos, de desmaios, de inchaços do abdômen é
ligado ao lugar por onde passa a captação dos males dos outros, ou seja, ao invés de estar no sentir empático,
você passa pelo estado vibratório ligado ao terceiro chacra, ou seja, às manifestações astrais, e você capta,
portanto, as emoções, as vibrações dos outros por esse plexo, ao invés de captá-las pelos chacras do coração
(o que provocaria nenhum desconforto).
Então, efetivamente, a percepção astral dá, por vezes, uma visão, eu diria, muito mais precisa do que acontece
ao nível do chacra do coração, mas não há qualquer comparação entre passar pelo plexo solar e passar pelo
plexo cardíaco.

Quando você passa pelo plexo solar, pode haver desgastes extremamente importantes em si mesma.
Há, efetivamente, um processo não empático, mas de simpatia, que se produz, que faz com que você arrote,
em ressonância com a pessoa que está em face de você e isso lhe permite sentir (um pouquinho, como eu
diria, um visionário que passaria pelas manifestações astrais e não pela clarividência do sexto chacra, o terceiro
olho, é exatamente o mesmo processo).
Convém, simplesmente, que sua consciência porte-se no chacra do coração, no momento em que você tem as
manifestações que chegam, em relação à pessoa que está em face de você.

Se, contudo, você se põe a sentir essa espécie de arroto, de inchaço, ou mesmo de mal-estar, você corta,
imediatamente, isso significa que você estabelece uma relação não de coração a coração, mas de plexo solar
a plexo solar, o que jamais é bom.
Basta, simplesmente, despolarizar a consciência e pedir a ela para subir ao nível do coração, e você verá que
tudo irá bem.

Questão: como reencontrar o entusiasmo, o fogo sagrado na vida?

Então, o entusiasmo é uma forma exacerbada, eu diria, de motivação, mas isso nada tem a ver com o fogo
sagrado, o fogo sagrado é algo que é ligado a uma aspiração espiritual extremamente intensa, que nada tem a
ver com a motivação e o entusiasmo.

O entusiasmo é uma forma de energia exacerbada que pode ir para a exaltação.
O fogo sagrado é o que anima o aspirante espiritual, o Mestre espiritual, que vai guiá-lo durante toda a vida dele
e que será um motor, por vezes, exacerbado, por vezes, não exacerbado, que vai aquecer, permanentemente,
toda sua vida para conduzi-lo à realização de seu ideal espiritual.

Então, agora, o entusiasmo é em função de muitos fatores interiores.
O problema do ser humano é que ele procura, sempre, a motivação, o entusiasmo, a exaltação em relação a
eventos exteriores, um novo reencontro amoroso, um novo aprendizado de algo, um novo conhecimento, um
novo trabalho que vai entusiasmá-lo.
E depois, como as crianças, no fim de certo tempo, esse entusiasmo desaparece e, enquanto o entusiasmo for
função de circunstâncias exteriores, não poderá haver fogo sagrado, porque o fogo sagrado é ligado,
diretamente, a algo que nada tem a ver com uma motivação exterior ou um entusiasmo exterior.

Então, enquanto vocês procurarem um evento exterior ou uma tendência exterior ou uma pessoa exterior que
seja a fonte de seu entusiasmo, isso será apenas algo que não durará muito tempo.
Sem parar, vocês procuram novas razões para entusiasmar-se, isso pode ser, por exemplo, a descoberta de
cristais e, depois, será a descoberta de outra coisa e, depois vocês se aperceberão, no fim de certo tempo,
exceto caso excepcional, que o entusiasmo diminui.

Então, isso não é o fogo sagrado; o entusiasmo é ligado a algo que é uma derivação exterior.
O verdadeiro fogo sagrado não depende de circunstâncias exteriores, é um estado de ser interior, que nada
tem a ver, tampouco, com a motivação interior, mas que tem, diretamente, a ver com a fixação, eu diria, do
objetivo ao nível espiritual.

Questão: vocês são alegres onde estão?

A palavra alegre não é a palavra adequada, cara amiga, quando nós não estamos mais na encarnação.
A palavra que corresponderia mais ao que vocês podem apreender corresponde a uma felicidade, é,
certamente, a palavra a mais próxima da realidade que descreve nosso estado.

Todo ser humano, ao final de sua evolução, tem direito a esse estado de consciência de maneira definitiva.
Não é o mesmo que, por exemplo, o que vocês chamam as pessoas que fizeram uma experiência EQM
[experiência de quase morte] que veem essa Luz, vivem a experiência, eu diria, no espaço de alguns
bilionésimos de segundos até alguns segundos.



Nós, na quinta dimensão e na nona dimensão de onde eu venho, banhamo-nos, permanentemente, nesse
estado.

Questão: vocês vão voltar a encarnar ou não?

Certamente não, caros amigos.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me escutado; eu lhes aporto toda a minha bênção, todo o meu
amor e eu lhes digo, talvez, até um dia desses.
Eu os saúdo e digo-lhes, talvez, até breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, estou entre vocês para tentar caminharmos um pouco juntos, como de hábito, sobretudo, em relação à
sua evolução espiritual e em relação ao que se convencionou chamar o desenvolvimento para a quinta
dimensão.

Questão: é interessante fazer passar frequências «colocadas» na água sobre os outros?

Cara amiga, eu lhe responderei que, para agir na água, é preciso, você mesma, controlar a água em si.
A água é o elemento que corresponde a certa forma de feminilidade, é um elemento feminino em relação com
o mundo lunar, ou seja, também, com o mundo astral.
Convém, nisso, controlar sua própria água, antes de querer controlar a água dos outros porque, transferir uma
frequência na água é algo perfeitamente possível, mas controlar a água das pessoas é algo que me parece
muito profundo e controlar a água das pessoas é controlar a vida.
Ora, para controlar a água dos outros é preciso controlar sua própria água, isso eu já disse, mas, também, é
preciso pedir a permissão ao Mestre da água.
Não basta querer ou decidir para agir.

Trata-se de gênios que presidiram a criação dos elementos.
O Mestre da água, ao nível o mais elevado, é, já, o que eu chamei o Hayot Ha Kodesh, ou seja, aquele que vai
conferir a possibilidade de tornar-se o Mestre da água.
Ser o Mestre da água é, também, ser o Mestre dos Agni Devas.
Isso necessita de um nível de consciência extremamente elevado, que se traduz por certo número, eu diria, de
sinais do nível do corpo, como o despertar do Kundalini, como a revelação de todos os sidhis.
Será que é seu caso?

Resposta: «médio».

Não sei bem o que isso quer dizer, esse termo.
É sim ou não?

Resposta: mais não.

Então, é extremamente perigoso trabalhar com a água, porque a frequência que é emitida na água, por si
mesma, eu digo, efetivamente, por si mesma, é extremamente poluída pela própria água interior.
Em contrapartida, se você toma um apoio exterior a si, ou seja, vibratório, como uma planta, como um cristal
que você coloca na vibração da água, não há mais problema.

Questão: como superar o sentimento de dúvida?

Então, cara amiga, a dúvida é algo de extremamente importante, porque é, ao mesmo tempo, um guard-rail,
mas, por vezes, torna-se, de algum modo, invasora e vai, eu diria, opor-se ao desabrochar do ser.
Então, desenvolve-se o oposto da dúvida, que não é a confiança, que é a fé, e a fé torna-se grande, muito
grande.
A fé em sua própria Divindade, eu falo, a fé no Pai, a fé na Luz e, naquele momento, os episódios de dúvidas
serão apagados pela Luz.

Então, isso pode tomar muito tempo, e é um trabalho, eu diria, permanente.

Questão: por que a descida da energia de quinta dimensão coloca tanto problema à humanidade?

Caro amigo, não são muitos problemas, é um problema essencial.
É preciso, efetivamente, compreender que, quando você diz que a humanidade não está pronta, é que ela não
está pronta de tudo, há, unicamente, eu diria, no máximo, dois a três por cento da humanidade que está pronta
para aceder a esse estado de consciência novo.
Então, obviamente, como vocês já sabem, aqueles que não poderão ascensionar (como vocês dizem, eu
creio), aceder a esse novo nível de consciência, serão profundamente atingidos, porque esse nível de
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consciência não conhece a sombra, não conhece o sofrimento, não conhece a divisão e não conhece a falta de
harmonia.

Ora, todos os seres humanos que não estiverem suficientemente preparados e que acederem a essa
passagem específica estarão em estados de divisões extremas.
Eles serão, necessariamente, desconectados, se se pode dizer, ou seja, serão diretamente transferidos a
outro mundo de terceira dimensão ou passarão pela etapa da morte.

Então, obviamente, noventa e sete a noventa e oito por cento da humanidade é aterrorizada muito mais,
entretanto, em cada ciclo, aliás, que vê a purificação da terceira à quinta dimensão – quando a terceira
dimensão existe – isso se traduz, sempre, por uma espécie de desnatação importante, na qual mais de noventa
por cento das humanidades em curso devem voltar a partir em um novo ciclo.
É uma constante, eu diria, quase universal.
Não há que eternizar-se nisso ou ter remorsos, há, unicamente, que tentar subir mais o nível vibratório de si
mesmo e daqueles que estão ao redor de nós.

Questão: por que as pessoas perderam o significado do privilégio que é a encarnação?

É uma verdade essencial, mas é ligado à organização de sua sociedade e do que vocês chamam a rede social
e a rede afetiva que vocês construíram no curso de milênios e que se afastou dos modelos sinárquicos e dos
modelos teocráticos e dos modelos da Luz.
Progressivamente, essa sociedade que vocês chamam «em seu apogeu» entrou, de fato, em uma
decadência.

Desde a época do Cristo, cada geração viu afundar-se, ou seja, afastar-se do polo de Luz, cada vez mais, a
sociedade e os indivíduos, a tal ponto que, hoje, noventa por cento da humanidade atingiu um ponto de não
retorno, ou seja, realmente, seres totalmente, quase totalmente cortados da Divindade.
Eles permanecem na vida apenas pelo fragmento de Luz que os anima ainda, e que vem de planos superiores.
Tudo é feito ao nível social, ao nível afetivo, para impedi-los de encontrar essa verdade essencial.

Questão: o dinheiro está ao serviço da sombra?

Primeiro, não se pode dizer que o dinheiro esteja ao serviço da sombra, o dinheiro é uma energia neutra; em
contrapartida, a sombra lançou sua posse sobre o dinheiro, como energia de manipulação de multidões e de
controle e de poder, isso é evidente, obviamente.
Tudo foi feito de forma, já há mais de duzentos a trezentos anos, para que vocês tenham chegado aí, onde
vocês estão.

Efetivamente, o dinheiro, nesse mundo, é o fator o mais corrompido e o mais corruptor em relação à Divindade
e à espiritualidade.
O que não quer dizer que o dinheiro seja sujo, mas a utilização que é feita dele, mas a tradução que é feita
dele, ao nível social, corresponde a algo de profundamente negro, como você diz.

Questão: como espiritualizar o que se faz todos os dias?

Eis um problema que coloca um cruel dilema, caro amigo, porque, quanto mais você vai subir na vibração, mais
a vida quotidiana, como você diz, vai parecer-lhe pesada e difícil.

Obviamente, o dinheiro não existe na quinta dimensão, os laços afetivos – tais como vocês os conhecem – não
existem, tampouco, na quinta dimensão e, obviamente, os problemas quotidianos – tais como vocês falam
disso – não existem, absolutamente, na quinta dimensão.

Então, efetivamente, quanto mais a quinta dimensão aproxima-se, e mais vocês estão prontos para serem
aspirados nessa quinta dimensão, e mais vocês acham o quotidiano muito afastado da Divindade e de seu ser
autêntico.
Não pode ser de outro modo porque, se vocês estivessem na aceitação total de seu quotidiano com o nível de
vibração que é o seu, isso seria mais inquietante.

Obviamente, em minha vida – e numerosos Mestres, também, disseram isso, antes de mim – era preciso fazer
cada coisa a cada instante de sua vida com amor e ser feliz no quotidiano.
Mas isso era outra época, era antes que o dinheiro tivesse se tornado o servidor da sombra, era antes dessa
escuridão na qual vocês vivem.

Então, efetivamente, sim, a vida é bela, sim, o quotidiano, em contrapartida, é cada vez mais duro e sê-lo-á.
Não creiam que, quanto mais vocês subirem na vibração, mais será fácil viver a vida que vocês vivem.
É, infelizmente, perfeitamente lógico e é um dilema que não pode ser resolvido, mas é uma constatação que irá
amplificando-se, a tal ponto, eu diria, que, se a efusão da quinta dimensão atingisse-os, totalmente, a título
individual, quem quer que vocês sejam, vocês não poderiam mais, de modo algum, viver nas condições nas
quais vocês vivem.



Questão: é exato que não há mais emoção na quinta dimensão?

Felizmente.
E, efetivamente, aqueles que estiverem desestabilizados, de qualquer forma, serão obrigados a deixar o corpo,
para entrar na morte.
Obviamente, a quinta dimensão não é um mundo de emoção, é um mundo de alegria, mas de alegria no
sentido do coração e não, absolutamente, de prazer, a alegria é bem mais elevada do que o prazer.
Em contrapartida, efetivamente, a noção de medo é totalmente ausente, uma vez que, naquele momento, a
relação à Divindade é onipresente.

Na relação à Divindade não pode haver medo, não pode haver aborrecimento, não pode haver tristeza (a
tristeza é, sempre, ligada à reminiscência de um passado), não pode haver, tampouco, buscas ilusórias de
alguns prazeres, porque a alegria permanente, imanente, é instalada, de maneira definitiva.

Os modos de vida na quinta, estritamente, nada têm a ver com o que vocês conhecem aqui.
Vocês serão os mesmos, em sua essência, mas não serão mais, de modo algum, os mesmos ao nível do que
farão, em especial o que vocês chamam o papel social de que os ocidentais são tão orgulhosos (suas
profissões, seus status, casamentos, filhos, seus papeis de relação de ajuda), através do status, não existirão,
absolutamente, mais.

Questão: a quinta dimensão corresponde à realização do não si?

Perfeitamente, caro amigo, mas a realização do não si a título individual – como o viveram alguns Mestres e
como eu o vivi em minha vida – nada mais tem a ver com a realização do não si do planeta, uma vez que aí, os
campos vibratórios não são aqueles de um indivíduo, mas do conjunto de sistemas solares.
As modificações são diferentemente mais extensíveis, importantes do que na realização do não si de um ser
que desperta porque, aí, é todo um Sistema Solar que desperta.
Mas a analogia é lógica e concebível.

Questão: por que se sente uma defasagem entre o que se vive à noite e de dia?

Meu caro amigo, é preciso saber que a quinta dimensão não conhece o tempo passado, presente, futuro – tal
como vocês o conhecem na terceira dimensão – o que quer dizer que, quando vocês acederem à quinta
dimensão (quando do processo coletivo da ascensão ou de diferentes ondas de ascensão), naquele momento,
vocês vão se encontrar confrontados a algo de importante.
Independentemente da vibração e do estado de alegria, é que vocês vão se aperceber que acreditavam –
quando estavam na terceira dimensão – vir de um passado e ir para um futuro.
O problema é que, quando penetram a quinta dimensão – como você o faz em algumas viagens noturnas –
você tem a impressão, voltando a viver coisas, porque, simplesmente, quando de processos de expansão
temporária, na quinta dimensão, você é confrontado à noção de que seu futuro, de fato, é seu passado.

Eu me explico: dado que a quinta dimensão não tem tempo dimensional, o que é vivido ali é vivido de modo
instantâneo.
Mas, tendo acesso, também, a uma vida comum na terceira dimensão, acontece que a consciência guarda a
impressão de déjà vu, de já vivido, em relação à própria vida, simplesmente, porque você se aperceberá –
quando passar, totalmente, à quinta dimensão – que, de fato, você não vinha de seu passado, mas de seu
futuro.
É, de fato, o futuro que vem a você, ao ponto de reencontro que se chama a ascensão.

Questão: como manter consciência mais nitidamente, no dia, do que se vive à noite?

Melhor não porque, senão, o processo de dissociação entre a terceira e a quinta seria, ainda, um maior dilema.
Quanto mais imersão houver na quinta dimensão, mais a vida na terceira dimensão – tanto ao nível social,
profissional, afetivo, relacional – será, eu diria, difícil.
Tornar o mais perfeito possível cada instante de sua vida é o melhor modo, efetivamente, de não desprender.
Não permitir ao que acontece à noite, de momento, tomar demasiada importância na vida consciente.

Em função do grau de desabrochar de sua Divindade, tudo é possível.
Pode-se chegar, em função do grau de Luz que nos inunda, totalmente, a rejeitar tudo o que fez a vida até o
presente e, isso, em todos os domínios, mas, isso, é algo que você sozinho decide, com sua Luz que você é.

É preciso, efetivamente, compreender que a imersão total na quinta dimensão é a revelação total da Divindade.
O que você chamava, há pouco, a realização do não si corresponde a um desaparecimento total das máscaras
da personalidade.

Questão: como fazer para ter mais sentir ao nível celular?

Basta subir a vibração.
Há milhares de técnicas, mas não há técnica.
Basta, simplesmente, entrar em sincronização, em sincronia com o corpo, pela respiração, por exemplo, e,



naquele momento, pedir às estruturas celulares para vibrarem, até sentir a vibração ao nível do corpo físico.
Depois, essa vibração vai subir e invadir os diferentes casulos (isso é uma subida em vibração).

A própria consciência intervém em sua própria subida na vibração.
Isso corresponde, totalmente, ao que vocês vivem (nem sempre quando de minhas canalizações, isso
depende do público), sobretudo, no momento em que vocês trabalham nas curas espirituais e em que se faz
esse trabalho vibratório que vocês chamam «coluna».
Aí, eu tenho visto, efetivamente, que, por internédio de meu canal e, também, do canal de outras entidades, há
uma subida vibratória à quinta dimensão.
É isso a vibração: essa espécie de peso que invade, de repente, todo o corpo e que, após, faz como um
reforço de energia ao redor de si.
Isso é a subida na vibração.

Questão: como defender-se contra uma espécie de «ingenuidade» da qual as pessoas, por vezes,
aproveitam?

Mas, absolutamente, não é preciso defender-se disso, é o objetivo da transformação.
Lembrem-se das palavras de seu maior neófito: «ninguém pode penetrar o reino dos céus se não volta a
tornar-se como uma criança».
Então, a ingenuidade faz parte da quinta dimensão, obviamente.

Questão: o que você pensa de máquinas utilizadas em algumas práticas de despertar espiritual?

Caro amigo, no tempo da Atlântida, não se colocava a questão de saber se uma máquina era responsável pela
cura.
Sim, as máquinas podem curar, as máquinas não são robôs, as máquinas não são forças demoníacas, a
máquina pode servir à Luz, obviamente.
Então, as tecnologias da Luz são perfeitamente capazes de realizar o que você chama o despertar espiritual.
Obviamente, o despertar não é a realização, mas é uma primeira etapa, e esse gênero de máquina é
perfeitamente capaz de realizar isso.
O instrumento de música que emite um som, que desperta o kundalini é, também, uma máquina.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço, a todos aqui presentes, e eu lhes aporto toda a minha bênção, todo o
meu amor e espero reencontrá-los muito em breve.
Até muito em breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Dá-me alegria estar, novamente, entre vocês e, obviamente, como de hábito, responderei às questões que
vocês têm a intenção de colocar-me.
Então, eu os escuto.

Questão: a vida em casal é, ainda, correta?

Caro amigo, ser feito para viver só é algo que sobrevém, unicamente, quando se chega ao estágio da mestria,
bem após o despertar, bem após a transcendência.
Então, não se pode dizer que os seres humanos sejam feitos para viver em casal, quando se vê como isso
acontece hoje, mas, efetivamente, é preferível viver a dois.
É mais fácil a levar, mesmo se, por vezes, isso pareça muito difícil viver, sobretudo, nesses tempos nos quais
há um que puxa para o alto e o outro que não puxa, de modo algum, na mesma direção, o que é o caso de
muitos casais.

Questão: por que se encontram, por vezes, dificuldades com o dinheiro?

A grande lição é que, hoje, mais do que nunca, quando se tem a vocação ou a pretensão – ou o desejo, pouco
importa – de aceder à quinta dimensão, é evidente que para nada serve comprar, no sentido em que vocês
entendem.
Ser proprietário de algo, estritamente, para nada serve, é totalmente ao oposto, eu diria, da evolução para a
quinta dimensão.

Então, não se pode pregar, aconselhar a liberação da quinta dimensão e querer, a todo custo, possuir, comprar
um investimento tão catastrófico, por exemplo, como o automóvel.
Há outros modos de ter um automóvel.
Isso não quer dizer, com isso, que seja preciso privar-se e pedalar uma bicicleta durante todo o ano. 
É contrário ao nível de evolução de todo mundo.

A partir do momento em que vocês têm uma orientação para a quinta dimensão, é preciso aprender a liberar-se
de muitas coisas.
Liberar-se, também, do automóvel não quer dizer não ter automóvel, mas, simplesmente, encontrar outros
modos de proceder, para ter um automóvel e não comprar.
Mesmo se se dê um automóvel, torna-se proprietário, de qualquer forma, não é, finalmente, a boa solução.

Questão: como afastar uma entidade que põe no desconforto?

É muito simples, cara amiga: basta deixar a terceira dimensão, o que é, matematicamente, impossível de
momento, você bem sabe.
É preciso subir o nível vibratório, ou seja, abandonar a terceira dimensão, mas lembre-se de que algumas
falhas, onde quer que elas estejam situadas nos seres humanos, são falhas e portas de acesso, de entrada, de
entidades nem sempre benevolentes, obviamente.

Enquanto algumas irregularidades, eu diria, falhas, existem em algumas partes dos casulos, isso deixa a porta
de entrada aberta para algumas entidades.

Então, enquanto você pertence à terceira dimensão, não há facilidade evidente para suprimir isso.
É preciso enfrentar, subir na vibração, para fazer desaparecer.

Questão: por que, como terapeuta, eu me sinto cansado, após alguns tratamentos?

A origem, nesse caso, caro amigo, pode ser múltipla.
Ou você caiu no que se chamam os vampiros energéticos, ou seja, as pessoas que bombeiam, que
bombeiam, que bombeiam, ou há um defeito, em alguns momentos, de canalização de ligação à energia que
vem de outros planos para tratar através de você.

Então, os dois são possíveis, mas, geralmente, são bombeamentos e, por vezes, há uma dificuldade para
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religar-se à sua fonte e religar-se à fonte das terapias em relação à energia que desce.
Os dois são possíveis.

Basta encontrar um ritual que lhe convenha.
Você pode traçar sinais de cruz ao nível de sua fronte, ao nível de seu peito, ao nível de seu ventre.
Você pode, também, pôr dentes de alho (risos), mas você pode, também, por exemplo, decidir religar-se ao
céu e à Terra, e chamar os irmãos desencarnados.
Se você faz isso antes de cada tratamento, isso deveria bastar para evitar que os bombeamentos bombeiem.
Você pode portar, também, uma pedra de proteção.

Eu lhes agradeço.
Caros amigos, eu lhes aporto todo o meu amor, a minha bênção, todos os meus encorajamentos para
preservar cada um em seu caminho, e eu lhes digo, a todos, até muito em breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, para alguns de vocês, certamente, é a
primeira vez que os vejo, então, eu lhes apresento inicialmente minhas saudações e lhes trago já todo o meu
Amor e as minhas Bênçãos, e vamos começar as entrevistas tais como eu gosto particularmente e sobretudo

as questões-respostas que me são caras.

Então, cara amiga, se quiser começar a lançar as questões, eu serei todo ouvidos do que me dirá, para tentar
responder.

***

Questão: Por que há tantos problemas de vírus?

Posso re-situar, cara amiga, a noção de vírus com relação à origem.
O vírus é uma origem tipicamente astral, ou seja, ligada ao mundo emocional.

Eles são criações não de origem Divina, mas criações diretamente inspiradas da criação da terceira dimensão
e, portanto, da conjunção junto ao ser humano de um uma série de medos e de pavores, eu diria, que

produziram esses vírus, progressivamente, desde milhares de anos, desde a criação desta terceira dimensão,
ou seja, desde cinquenta mil anos.

Então, os vírus não estão inexoravelmente ligados a uma agressividade.

A teoria mais adequada corresponde em imaginar, como dizem os homeopatas, que a coisa mais importante é
o terreno e que o vírus não é absolutamente nada.

Então nos juntamos, se quiser, cara amiga, a origem desse vírus.
O vírus nasceu no mundo astral, no mundo emocional, o mundo de divisão, o mundo de separação, do ego, da

personalidade.

É evidente que uma pessoa que tem um nível vibratório suficiente é capaz de eliminar todos os vírus, porque
os vírus não têm tomada sobre ela.

O que quer dizer que, se o vírus tiver uma tomada (seja qual for o vírus), isso corresponde a um problema
profundamente emocional que está escondido e repelido certamente no interior desses casulos de Luz.

Então, efetivamente, quanto mais se subir na vibração e na consciência, mais se apercebe de que o vírus não é
absolutamente nada em relação à interioridade do homem e que são os defeitos no nível desta interioridade

astral (e não espiritual) que faz a virulência, eu diria, dos vírus e a possibilidade para eles de encontrar um
terreno propício para o seu florescimento.

Então, assim que o vírus penetrou, efetivamente, é importante tratar não o vírus como tal, mas, sim, apoiar o
corpo, para que o corpo astral e o corpo etéreo possam assim fazer desaparecer e limitar a influência desse

vírus.

Mas não esqueça que a origem situa-se no nível da personalidade e, em particular, em algo de fundamental
que é um medo repelido e um medo que está inscrito muito profundamente, já que isso pode ir até ao nível

genético que está ligado à vivência da pessoa.

Então, poder-se-ia dizer que é preciso tentar encontrar a origem precisa do medo, o porquê e como este medo
chegou a se cristalizar.
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O importante é subir o nível vibratório porque, a partir do momento em que o nível vibratório subir, a partir do
momento em que a serenidade interior ou o controle começar a aparecer, naquele momento, o medo não pode

mais existir.
A única verdadeira solução situa-se nesse nível.

Quer dizer que a solução não está na luta contra o vírus.
Em um primeiro tempo poder-se-ia dizer que se pode aumentar o terreno efetivamente, mas o mais importante

não está nesse nível, porque aumentar o terreno jamais fez desaparecer um vírus (que seja um vírus de
hepatite por exemplo, crônica).

Em nenhum caso ele poderá desaparecer com medicamentos, tanto químicos como os que visam destruir o
vírus, ou com vacinas ou produtos naturais que elevariam de maneira temporária o sistema imunológico, por

exemplo, para combater o vírus.
A solução situa-se no nível da eliminação do medo, não com relação a encontrar a origem precisa deste medo,

mas, sim, com relação a uma subida vibratória, com relação à Vibração do Coração, obviamente.
A solução está unicamente nesse nível.

***

Questão: Por que há pessoas que não são atingidas por vírus, apesar do fato de não apresentarem,
aparentemente, uma taxa vibratória muito «elevada»?

Obviamente, cara amiga, porque elas não têm medo, elas estão no ego da força e do poder, elas jamais ficarão
doentes porque desenvolveram estratégias de luta e de privatização, eu diria, do ego, que faz com que estejam

no poder e os seres de poder jamais ficam doentes.

Assim que a doença estiver aí, por outro lado, não é questão, obviamente, de recair na tentativa de encontrar
um poder, mas, de preferência, de subir o nível vibratório, porque a doença é realmente um sinal que é

enviado.

Por outro lado, os seres que estruturaram, que enrijeceram o seu ego (ou seja, que subiram no poder e em um
falso controle que nada tem a ver com a evolução espiritual e a subida na vibração), desenvolveram estratégias

de defesa que são muito eficazes.

Mas, infelizmente, quando eles forem privados dos corpos, eles irão se aperceber de que se enganaram.

Não se deve julgar unicamente na aparência da doença ou da boa saúde.
Houve santos que estiveram extremamente doentes, houve personagens que eram verdadeiros algozes que

jamais estiveram doentes em sua vida.

A doença não faz referência à evolução espiritual, a doença faz simplesmente referência a um sinal que é dado
à alma.

Por outro lado, alguns seres conseguiram cortar-se da alma e eles jamais ficarão doentes, porque
desenvolveram estratégias de poder, mas jamais irão evoluir, ao menos nesta vida, no nível espiritual.

***

Questão: Como aumentar a taxa vibratória para si mesmo?

A subida vibratória pode se fazer de milhares e milhares de maneiras, há muitas técnicas para subir a taxa
vibratória.

Há seres que vão lhes dizer que não há técnica, como fez por exemplo o grande Krishnamurti; outros irão lhes
dizer que há técnicas, e outros irão lhes dizer que são necessárias técnicas, mas que não se deve praticá-las.

O importante sendo desviar o mental, porque o obstáculo mais importante à subida vibratória não é o medo ou
as emoções, é, obviamente, o mental, é ele que é o obstáculo crucial na subida vibratória.

A partir do momento em que vocês se colocarem a questão “eu quero subir na vibração”, obviamente, é o
mental que diz isso, não é a alma.

A alma jamais diria esse tipo de coisa, a alma os faz estremecer e subir na vibração diretamente.

A partir do momento em que um pensamento for emitido, ele apenas pode vir do lugar da dissociação, da
separatividade, ou seja, do lugar do mental.

Ora, o mental, como diziam alguns Mestres, mente sempre.

Não pode ali haver subida vibratória real que os conduz à imortalidade (não do ser físico que vocês são, mas



para o encontro da sua Divindade), isso não pode ocorrer sem que o mental esteja perfeitamente silencioso e
perfeitamente na calma.

Para isso, alguns seres terão necessidade de técnicas, alguns vão meditar, alguns vão pedir, alguns vão fazer
gestos, outros terão cristais, o que sei ainda..., e outros vão aceder diretamente a este estado de

transcendência.

Então, retenham entretanto que, mesmo uma técnica, mesmo válida (e na minha vida havia a paneuritmia, por
exemplo, que era um exercício excelente, havia também a saudação e a adoração do Sol da manhã que

levanta, isso também é uma técnica que permitia colocar o mental em repouso), o importante é, para a subida
vibratória, impedir o mental de trabalhar.

Porque, a partir do momento em que você quiser trabalhar, por exemplo, no vírus que está ligado ao medo no
nível do corpo astral, você se serve do corpo mental.

Você se engana e acaba errando, porque não pode haver subida vibratória nesse caso.
É preciso fazer calar o mundo emocional, é preciso fazer calar o mundo mental, para aceder ao Supramental e

aceder à dimensão espiritual do ser.

A subida vibratória produzir-se-á quando você sentir, em um primeiro momento, os chacras que se ativam (em
particular o chacra da Coroa), mas você não deve permanecer no nível da Coroa.

Obviamente, esta subida vibratória (que está ligada à ativação do triângulo Sefirótico superior) deve conduzir à
iluminação do coração e o coração apenas pode ser preenchido se a cabeça estiver vazia, isso é

extremamente importante, vazia de pensamento, mas também vazia da energia que é recebida dos planos
espirituais para reconduzir ao coração.

A única subida vibratória autêntica corresponde a essa e a nenhuma outra.

Agora, vocês podem utilizar as técnicas que quiserem ou nenhuma técnica, isso é secundário.

***

Questão: Como se pode chegar ao desapego desses apegos antigos?

O desapego do antigo apego, aí está uma bela expressão, corresponde efetivamente a uma palavra que é
importante.

Chegar a desprender-se, ou seja, a abandonar os apegos, é algo que faz parte da evolução espiritual que é
solicitada hoje a toda a raça humana, para aqueles que o puderem, para aceder a novas Vibrações e a novas

Dimensões.

É extremamente importante não permanecer fixado nos apegos, sejam eles quais forem, e os apegos mais
importantes que todos vocês têm, como ser humano (mas que nós superamos durante a nossa vida, aqueles

que atingiram o estado de soberania) são, obviamente, os apegos familiares que são a ferida, eu diria, de suas
vidas e de suas encarnações desde milhares de anos.

Então, é preciso decidir confiar.
Não há que ser julgado pelos membros da família ou da ex-família, não há tampouco que sofrer em relação a
algo que pertence ao passado, porque desta maneira, você mantém em você os fantasmas e você cristaliza
nos casulos de Luz coisas que podem se tornar muito desagradáveis e desencadear uma série de sintomas,
ou de doenças que, desta vez, podem ser muito graves, unicamente com relação a este apego de natureza

familiar.

Há também os que são apegados a outra coisa, por exemplo, a objetos, também a lugares, por que não?

Tudo o que é forma de apego é algo que vai remetê-los ao que chamamos de passado.

Ora, o acesso à Dimensão nova corresponde a uma liberação total do passado e é preciso abstrair-se desse
passado, desapegar-se desses apegos do passado, dirigir a sua consciência, e mesmo o seu mental, para

coisas a vir.

O ideal sendo, evidentemente, estar centrado totalmente no presente, mas a maior parte dos seres humanos,
em todo caso os ocidentais, quando se fala de presente, de entrar no presente, define o presente com relação

às experiências vividas no passado, então, não é realmente o presente.

Quando um oriental lhe diz que está centrado no instante presente, é o acesso a um instante de transcendência
onde não há mais poluição do instante presente por uma memória do passado.

Então, efetivamente, há hoje, uns e outros na encarnação, para superarem processos de apego extremamente
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diversificados, mas cada um encontra-se confrontado com os apegos que lhe são os mais dolorosos a
superar.

Porque, quando não se está apegado a algo, eu diria que é muito fácil desapegar-se, já que se estar já
desapegado, é uma banalidade, como dizem.

Por outro, quanto aos apegos profundos, é preciso refletir sobre a natureza desses apegos.
Um apego é um apego, não se tem necessidade de saber qual é a natureza do apego e porque ele é assim e

porque ele é de outro modo, se é cármico, se vem de uma vida passada, se vem de algo que não foi
compreendido.

Necessariamente, sim, é isso.

Então, convém, antes, trabalhar no instante presente e na Divindade interior, no ser interior, porque há apenas
esta dimensão, e eu jamais diria o bastante, que é capaz de desembaraçá-los de todos os apegos.

Ou seja, de encontrar a própria dimensão espiritual, ela não conhece os apegos.
De encontrar a sua própria Divindade, a Divindade interior dos seres de Luz que vocês são.

Quando retomarem consciência do que vocês são e esquecerem todas as sombras do passado, vocês irão
voltar a tornar-se totalmente vocês mesmos, isso se faz progressivamente.

Afirmem a sua Unidade, afirmem todas as manhãs:
“eu sou Um”,

“eu sou um comigo mesmo”,
“eu sou um com o meu instante presente”.

Mas eu não sou o resultado do meu passado, ainda que o jogo da encarnação tenha feito crer nisso e que o
meu corpo ainda creia nisso, isso é uma heresia que durou suficientemente muito tempo.

Tanto mais que não se deve esquecer que o sacrifício de CRISTO foi relacionado a esta liberação do
passado.

Isso é extremamente importante de compreender também.

Então, não há técnica para liberar-se, assim, de um golpe de varinha mágica, mas há uma técnica para dizer “eu
estou no meu presente” e “eu sou um” e “eu estou na busca da minha Divindade interior” e não nas

lamentações dos problemas do passado que pertencem ao passado e que não são mais o seu presente ou,
em todo caso, que não deveriam ser.

Então, recebam todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e eu lhes digo certamente até breve, em uma
próxima vez.

Até breve, caros amigos.

************
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, para alguns de vocês, de
encontrá-los pela primeira vez comigo.

Espero que vocês encontrem proveito, através das nossas conversas e encontrem, eu diria, o melhor caminho
possível para o desabrochar da sua alma.

Então, caros amigos, se vocês quiserem, vamos já começar as questões, para que eu possa ali levar algum
esclarecimento, se vocês quiserem.

***

Questão: você pode nos falar de Maitreya e da sua eventual vinda?

Caro amigo, de qual Maitreya falamos?
Porque há várias entidades que vêm da região hindu e que se pretendem ser Maitreya, como os Mestres dos

raios.
Eu já falei disso em várias ocasiões que isso fazia parte de entidades de natureza luciferiana que nada tinham a

ver com a energia Crística.
Nunca houve qualquer dúvida de que Cristo retorne sobre a Terra, Cristo irá voltar como o profeta João disse

no Apocalipse.
Haverá uma vinda, como Ele partiu, ou seja, pelos ares, para atrair a Ele, um a um, os escolhidos, no momento

dos períodos de reagrupamento, perto dos três dias de trevas que vocês todos aqui conhecem.
A palavra Maitreya é portadora de uma vibração que tem várias origens.

Uma origem hindu-tibetana, que está ligada à loja negra, da qual fazem parte aqueles que chamamos de
tibetanos e os seres que inspiraram o movimento do qual eu já falei, ou seja, da teosofia, com madame

Blavatsky (1 e 2).
Isso eram energias que faziam parte das forças involutivas às quais o grande iniciado e iluminado Krishnamurti

esteve a ponto de ali deixar sua pele, aliás.
Há, também, um Maitreya de origem Paquistanesa, que se situa na Inglaterra, que faz, ele também, parte de
coisa alguma, porque é uma personalidade completamente delirante, se quiserem, mas que faz crer, há vinte

anos, que ele vai se manifestar em algum lugar.
Ele nada tem a ver com a energia Crística, ainda menos com a energia luciferiana, é alguém que é perturbado,

digamos.
Há um único Cristo, e há uma reunião de energias Crísticas na região dos Pirineus, por causa de origens

atlantes e de memórias atlantes que ali estão profundamente enterradas.
Então, isso, sim, é verdadeiro, obviamente não haverá alguém chegando em carne e osso desempenhando o

papel de Cristo.
Vocês são, todos vocês, Cristo em potencial, vocês são seres Divinos ao realizarem a sua Divindade e

tornarem-se e tornam-se, todos vocês, Cristo, mas não haverá um ser exterior podendo reivindicar ser Cristo
reencarnado ou Maitreya ou Mestre de algum raio.

Tudo isso é enganação, eu diria.
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Por outro, a encarnação do princípio Crístico é uma realidade evidente, pelo menos para toda a Europa do
oeste e do leste, nesses dois lugares franceses que são a região dos Pirineus e a região perto de Chartres.

***

Questão: será que, apesar de tudo, um ser pode manifestar-se para federar essa energia Crística?

Mas, caro amigo, é você mesmo que tem esses papéis.
Não conte com um ser que vai dizer-lhe «olá, sou eu, e siga-me».

É você mesmo que representa essa energia, é você mesmo, através de reuniões da consciência coletiva, tal
como ela funciona na quinta dimensão, através das unidades coletivas de consciência, que serão capazes, eu

diria, de federar esse movimento Crístico.
Mas haverá, efetivamente, grandes movimentos ligados aos períodos de reunião, aos períodos de

reagrupamento com, obviamente, a intervenção do que chamamos de Anjos do Senhor, ou seja, a milícia
Crística, a milícia celeste que, ela, vive na quinta dimensão, mas com um corpo de carne.

Esses seres são seres, eu diria, altamente espirituais, ao mesmo tempo tendo conservado um corpo de
terceira dimensão, mas sem viver a terceira dimensão através do emocional.

Eles são as milícias celestes, os Anjos do Senhor, que virão, no momento das tribulações.
Isso, são seres de Luz, mas encarnados em um corpo de carne, mas que não têm faces, eu diria, humanas,

eles são extraterrestres.
Em seguida, há seres despertadores.

Não procurem um ser exterior a si mesmo.
Aqueles que virão, virão ajudá-los, no momento oportuno, mas não haverá Mestre que virá dizer-lhes o que

fazer, hoje, até o momento dos eventos, isso, cabe a vocês fazê-lo.
Haverá, efetivamente, a vinda de seres, mas no momento dos eventos, não antes.

Mas esses seres que virão não virão no sentido em que você entende, ou seja, como seres que vieram instalar-
se na região.

Vocês são, todos vocês, portadores de uma mensagem, vocês são, todos vocês, portadores dessa energia de
quinta dimensão, mas, em caso algum, é preciso, obviamente, que haja um Cristo que virá dizer-lhes o que é

preciso fazer.
É a vocês que cabe saber o que é preciso fazer, e haverá, efetivamente, uma chegada de seres de Luz, mas

não mais de Luz do que você.
Tudo isso, se quiser, faz parte de um mesmo caminho.

Não há necessidade de esperar algo no exterior, vocês têm tudo no interior, para levar a efeito essa missão, na
condição de que vocês o aceitem, é claro.

Há, efetivamente, a vinda de seres de essência Crística, mas, no momento das tribulações, não agora.
A natureza da manifestação deles será, para alguns deles, extremamente física, quando da transição e do

basculamento da terceira à quinta dimensão.
Lembrem-se de que vocês não conhecem, atualmente, as regras de vida da quinta dimensão.

Isso necessita, eu diria, de certo aprendizado.
Por enquanto, não se esqueçam de que vocês têm acesso à quinta dimensão, mas que vocês vivem, ainda, na

terceira, vocês não vivem na quinta.
Mas na quinta dimensão, há regras que são totalmente diferentes daquelas que vocês conhecem na terceira.
Não há necessidade, por exemplo, de viver do mesmo modo, no nível alimentar, não há necessidade de viver

do mesmo modo o que vocês chamam de sexualidade, não há necessidade de viver tão compartimentado
como vocês o são, na terceira dimensão.

Por exemplo, os pensamentos são captados, na quinta dimensão, instantaneamente, por todos os seres que
estão ao seu redor, portanto, isso necessita de certo aprendizado.

Esse aprendizado ocorrerá e será efetuado pelo Cristo em pessoa e, também, por suas milícias, após os
eventos aos quais vocês não estão, ainda, confrontados.

Vocês estão no período, eu diria, preparatório desses eventos, e convém centrarem-se – não sobre o que
deve advir no exterior, porque, isso, todo mundo sabe, mas ninguém conhece a data – cada vez mais na alegria
interior, na fluidez e tentar despertar o máximo de seres humanos para essa realidade, favorecer a constituição

dos casulos de Luz deles, o despertar deles, a Kundalini, a descida do Espírito Santo, a ativação das cinco
novas vibrações no nível do corpo.

Isso é algo de muito concreto na terceira dimensão.
Não lhes é pedido para projetar em um ano ou em cinco anos, para saber, exatamente, o que acontecerá

naquele momento porque, naquele momento, vocês estarão focados muito demasiadamente no passado e não
no instante presente.

Que vocês já tenham o conhecimento desses eventos é, já, uma grande alegria que deve estar em vocês, mas
isso não demanda uma fonte de interrogação ou de medo porque, caso contrário, vocês perderiam o sentido

da sua missão.



***

Questão: na nossa vida quotidiana, como intensificar esse centramento, essa alegria, essa fluidez?

É preciso centrar-se no instante presente.
Progressivamente e à medida que vocês se centrarem no seu presente, progressivamente e à medida que

vocês se alinharem consigo mesmos, progressivamente e à medida que se abrirem à recepção da Luz Interior
que vai religá-los ao Pai Sol e, também, à Mãe Terra, de modo a encontrarem-se alinhados nos campos de

força que os alimentam, progressivamente e à medida que vocês conseguirem soltar, quaisquer que sejam as
preocupações perfeitamente naturais que vocês têm na terceira dimensão (por exemplo, em relação ao

dinheiro, por exemplo, em relação ao mental, em relação ao afetivo), progressivamente vocês entrarão na
mestria, ou seja, no soltar.

É o abandono à vontade Crística, isso corresponde, se quiserem, a todas as parábolas do Cristo, não se
preocupar com o amanhã, estar na certeza de onde se quer ir, mas estar centrado em toda a energia do

instante presente.
A partir do momento em que vocês estiverem, realmente, centrados consigo mesmos, alinhados com o Pai,
alinhados com a Mãe, naquele momento, as energias do chacra do coração da quarta dimensão e da quinta

dimensão podem ativar-se, sem problema.
Progressivamente e à medida que vocês avançarem, nas semanas e nos meses que vêm – aí, eu não falo

mais em anos – vocês se aperceberão, muito rapidamente, quando saem do seu eixo.
Naquele momento, a alegria se vai, naquele momento, o mental toma a dianteira e o mental vai ditar-lhes coisas
que não são verdadeiras, porque o mental, obviamente, é sempre o mentiroso absoluto, aquele que vai afastá-

los da verdade.
É importante que o mental esteja ao seu serviço, mas que vocês não estejam ao serviço do seu mental, e que
o seu mental seja, sem parar, orientado no instante presente, na fluidez, na capacidade, eu diria, para sentir a

Luz do Pai e as energias da Mãe Terra.
Isso é o mais importante.

Se vocês sentirem que saem do centro, que saem do eixo, a tristeza invade-os, o mental começa a causar-lhes
medo, a contar-lhes boatos, aí, vocês se afastam da verdade interior.

A mestria é, sobretudo, controlar o mental, através do soltar e do abandono à vontade do Pai, isso é o mais
importante.

Naquele momento, se vocês entrarem nessa preconização extremamente simples, vocês deverão avançar,
sem muito problema, eu diria, exceto aqueles inerentes aos aspectos distorcidos da terceira dimensão, que

vêm chocá-los, porque essa terceira dimensão está em período de aversão, em período, eu diria, de epilepsia,
ou seja, essa espécie de obstinação de resistir à emergência da Luz na sua dimensão.

Caro amigo, se você estiver apegado ao passado, se estiver apegado às memórias, como você quer
desapegar-se, obviamente?

Então, é, também, uma questão de nível de consciência, porque há seres que chegam a desapegar a
consciência das memórias: naquele momento, eles não têm mais necessidade de preocupar-se com essas

memórias, porque, tendo encontrado a Luz Crística, ela vai dissolver as memórias.
Mas, infelizmente, a humanidade, eu diria, noventa e nove, noventa por cento está, completamente, enredada
em suas memórias arcaicas, enredada nas memórias familiares, enredada nas memórias transgeracionais e,

sobretudo, nas memórias diversas e variadas, ligadas às tomadas de encarnações sobre este planeta.
Então, tudo foi feito no mundo para trancá-los com essas memórias, porque as memórias são os melhores

meios de compelir o homem a reencarnar-se.
Então, hoje, vem para vocês uma nova dimensão, que é capaz de pulverizar todas as memórias, mas estejam
também certos de que vocês apenas poderão aceder, total e livremente, a essa nova dimensão de vida, se

vocês tiverem abandonado as suas memórias.
Então, as memórias, é, por vezes, fácil de abandoná-las e, por vezes, mais difícil.

Existem técnicas diversas e variadas que permitem descristalizar, eu diria, essas memórias, mas lembrem-se,
de qualquer forma, em algum lugar em um canto de sua cabeça, das palavras do Cristo que diziam: «busquem

o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».
Isso é a coisa a mais importante, porque a energia da quinta dimensão,

enquanto vocês estão na terceira, como hoje, é capaz, se vocês conseguirem captá-la, de nutri-los na sua
Fonte, de vir limpar a maior parte das suas memórias.

Então, se restarem delas, efetivamente, é preciso apressar-se em limpá-las, mas atenção, também, para que o
mental não se apreenda delas porque, se vocês tiverem um problema em tal energia, por exemplo, cristalizada
há muito tempo, e que induz certo tipo de comportamento, certo tipo de mágoa, eu diria, que os enfraquece em

sua vida, se vocês levarem sua consciência nela, com um nível de terceira dimensão, vocês vão, ainda mais,
eu diria, trancá-la, cristalizá-la, confiná-la e torná-la ativa, de algum modo.

Então, nem sempre é bom querer atrair a atenção da consciência para onde está a memória.
Eu diria que o mais fácil é subir, cada vez mais, em vibração.

Quanto mais vocês subirem em vibração, mais a energia da quinta dimensão estará à sua ajuda para



descristalizar todas essas memórias.
O que os impede de aceder, total e livremente, à quinta dimensão, são apenas as cicatrizes deixadas pelo seu

passado, obviamente, mas vocês não são esse passado.
Infelizmente, tudo os afeta, há mais de cinquenta mil anos, desde que o venerável Melquizedeque lançou a
encarnação da terceira dimensão, a crer que vocês eram tudo o que era seu passado, mas vocês nada são

disso, vocês são uma alma imortal, em um corpo mortal, vocês são um ser de Luz e um ser Divino.
A única diferença entre vocês e eu é que eu o realizei antes de vocês, mas vocês não estão, ainda, totalmente,

conscientes disso e, ainda, não o aceitaram, totalmente.
Eu diria que, se vocês aceitassem, totalmente, sua dimensão quinta, o seu corpo desapareceria,

instantaneamente, haveria um fenômeno de combustão espontânea, no qual vocês subiriam ao céu, como
Enoque ou Elias, os profetas, mas é um processo, vocês hão de convir, extremamente raro.

Vocês necessitam passar por um aprendizado que toma milênios, mas vocês estão no fim desse aprendizado
e, portanto, no fim do aprendizado não é preciso jogar como crianças atrasadas que permanecem presas aos

seus modos de funcionamento antigos, obsoletos e detestáveis, convêm liberar-se deles.
É isso que denominamos o soltar de abandono e a mestria, é a mesma coisa.

O que chamamos de memórias autônomas – que dão a impressão de agir no seu lugar, de fazer as coisas no
seu lutar e de impedi-lo de aceder a dimensões, eu diria, mais leves – é, exatamente, o que eu dizia,

anteriormente.
O ser humano tem vivido, eu diria, cinquenta mil anos, desde a criação de Atlântida, nos apegos às memórias.
Então, a memória não é algo que vai liberar-se em dois minutos, obviamente, mas, hoje, vocês têm acesso à
Luz do Cristo, o que não era o caso há vinte anos, há trinta anos ou há cinquenta anos ou há um século ou há

dez mil anos.
Então, como eu dizia, «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».

A partir do momento em que vocês aceitarem essa frase, o mental fará tudo para dissuadi-los disso,
obviamente.

O mental quer que vocês se interessem onde há dor, onde há memória, porque o mental vai nutrir a memória,
progressivamente e à medida que vocês levarem a atenção à origem do sofrimento.

Vocês não vão liberá-lo, vocês vão reforçá-lo.
O que é preciso é derivar a energia.

É preciso ser capaz de aceder a outro nível vibratório, para descristalizar o que está cristalizado.
Se vocês levarem a consciência – sobretudo quando vocês têm acesso à quinta dimensão e estão no caminho
de Luz – ao lugar em que isso dói, vocês vão desviar a Luz não para descristalizar, mas para cristalizar, ainda

mais, o problema.
Convém adotar técnicas que não recorram ao mental, mas que recorram a uma ajuda exterior.

Pode ser massagem, pode ser trabalho energético com um cristal, feito por alguém mais, que vai descristalizar
uma cristalização, mas, em caso algum, o seu mental pode superar algo que levou tantos e tantos séculos para

enraizar-se em vocês e para fazê-los crer que vocês são esse sofrimento.
O ser humano é um ser de Luz.

A experiência da encarnação, que foi desejada há cinquenta mil anos, é um caminho de experiência específico,
que não é constante em todas as formas evolutivas de vida.

A dificuldade, no momento da transição, é o momento em que se apercebe de que tudo isso, como dizem os
orientais é Maya, é ilusão.

O que lhes parece, hoje, problema – o fato de comer, de fazer amor, de ter dinheiro no bolso – corresponde a
um modo de funcionamento que é Maya, mas vocês estão nessa Maya, então, é preciso subir o nível da

vibração, cada vez mais.
Vocês chegarão, a um dado momento, ao que chamamos de alegria interior na qual, naquele momento, nada
mais tem importância, porque vocês são um ser realizado e, se vocês não se preocupam em comer, levarão a

vocês o que comer, porque vocês emanarão muita Luz, muita Luz.
A partir do momento em que vocês soltarem todos os amontoados, todos os fardos e se encontrarem nus com

a sua Luz, naquele momento, tudo irá se realizar, porque a Luz é a Graça, porque a Luz é a abundância.
A Luz não se coloca a questão da falta, a Luz não se coloca a questão de memórias passadas.

É para isso que vocês devem ir.
Enquanto o seu mental e a sua consciência iluminada estiverem polarizados, focalizados na vontade de

desembaraçar-se de memórias em vocês (eu não falo para os outros), naquele momento, vocês irão se tornar
pesados, entrarão não no soltar, mas, ao contrário, em uma cristalização muito mais importante.

Compreendam isso e vivam-no, sobretudo, e, se vocês conseguirem encontrar esse estado de iluminação, de
transcendência, de Samadhi, ainda que apenas alguns minutos, vocês terão compreendido, completamente, as

minhas palavras, e vocês irão vivê-las.
Então, efetivamente, quando vocês se interessarem pelos outros seres humanos, vocês verão, sentirão,

perceberão as cristalizações deles.
Então, efetivamente, é preciso tentar descristalizar um pouco, para permitir à consciência, eu diria, respirar,

poder tomar um pouco de ar.
Mas a vocês, que já estão no caminho, não é o que lhes é solicitado, é não fazer a mesma coisa que aqueles

que estão encistados, eu diria, nessa terceira dimensão, é, ao contrário, deixar a Luz, a Graça invadi-los.



Nada mais há a fazer.

***

Questão: por que se observam cada vez mais estados de possessão?

Caro amigo, a explicação é simples, há, obviamente, uma influência de forças obscuras sobre o planeta, muito
mais do que há dez anos e muito mais do que há vinte anos, e muito mais do que há um século.

A influência das forças obscuras é quase total, sobre o planeta.
Nós passamos muito longe de uma catástrofe, no inverno passado, quando a Terra devia começar uma

mudança vibratória importante.
Nós não sabíamos, nos planos sutis, se a Terra podia desengajar-se dessa influência das forças escuras.

Obviamente, um ser humano que tem uma vida voltada para a possessão, será possuído, obviamente.
Então, efetivamente, você vai encontrar cada vez mais pessoas possuídas pelas forças escuras, luciferianas,

arimanianas, mas, também, ligadas à egrégora na qual vocês vivem, que é cada vez mais pesada.
Não há explicação a procurar no mental ou a procurar através de uma sensibilidade que seria maior.

São os seres que evoluem para a quinta dimensão, é, entretanto, infelizmente, uma realidade cada vez mais
flagrante, cada vez mais seres humanos são possuídos, em todos os sentidos do termo.

***

Questão: como se proteger nos acompanhamentos terapêuticos, em especial?

Caro amigo, há três modos de se proteger, há uma pedra, que é uma pedra de proteção, a pedra da Cruz da
Bretanha [são cruzes celtas de pedra encontradas na Irlanda e na Grã-Bretanha, comuns em igrejas católicas e

cemitérios, que se apresentam em pé e com um círculo; http://wiki.cancaonova.com/index.php/Cruz].
Há um segundo modo, é o de traçar sinais da cruz sobre os chacras, com um óleo essencial de lavanda

verdadeiro, e o terceiro modo, que é, certamente, o mais simples, vai consistir, antes de fazer o trabalho e após
terminar o trabalho, em cruzar os pulsos, diretamente, diante do seu coração e permanecer com as mãos

juntas, assim, durante o espaço de trinta segundos.
Isso será extremamente poderoso.

Se a entidade, entretanto, incorporou durante o trabalho, basta refazer isso trinta segundos após o fim do
tratamento, e você verá que aquilo irá se liberar.

E se, além disso, você tiver a pedra no bolso, e se, além disso, você tomar a precaução de traçar o sinal da
cruz com a lavanda verdadeira sobre os sete chacras, não haverá problema.

***

Bem, caros amigos, como de hábito, eu lhes trago a minha bênção, todo o meu amor, e eu lhes agradeço por
essas trocas que, eu espero, terão sido enriquecedoras para vocês.

Até breve.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, como de hábito, vamos começar a trocar entre nós e, se posso aportar minha ajuda ao seu caminho, é
com grande prazer que eu responderei às suas questões.

Questão: de qual tipo seriam as intervenções Crísticas a vir?

Parece-me, cara amiga, que eu havia dito, na última vez, que o Cristo voltaria como ele partiu, ou seja, nas
nuvens.
Ele partiu com o corpo de ascensão, ele voltará com esse corpo, mas, em caso algum, ele poderá rebaixar seu
nível vibratório até a dimensão de vocês, sobretudo no estado atual no qual ela está.

Então, a vinda do Cristo do fim dos tempos corresponde a um fenômeno de apelo da alma individual, coletiva,
planetária, que se manifestará sob a forma de Luz, mas, em caso algum, o ser Cristo estará, eu diria, presente,
historicamente, falando através de um processo de encarnação ou um processo, mesmo, de walk-in.
É evidente que a energia Crística estará presente em todos os seres humanos que estiverem prontos para dar
o salto quântico evolutivo para a quinta dimensão.
Mas, em caso algum, deve-se esperar qualquer manifestação de Cristo em um corpo de carne.

Obviamente, os seres que estiverem, eu diria, no fenômeno de pré-ascensão, quando de alguns eventos,
poderão portar, eu diria, a energia Crística, mas, em caso algum, trata-se da presença do Cristo autêntico.
Ele se manifestará, diretamente, quando do intercruzamento, eu diria, da terceira e da quinta dimensão.
Ele será visível e perceptível a todo o planeta, mesmo aqueles que recusarem voltar-se para Ele, porque a
anunciação de fenômenos vibratórios ligados à ascensão à quinta dimensão é um processo no qual todo ser
humano deve estar, eu diria, em face de suas escolhas de aceitação ou de recusa.
E a aceitação ou a recusa de passagem a essa nova dimensão de vida é, unicamente, função de sua liberdade
individual, ou seja, saber se vocês estão prontos para ir para o abandono, eu diria, e ao acesso à mestria
individual, ou será que sua alma tem necessidade, ainda, de fazer o caminho de separação, de dissociação, de
gozo, eu diria, de prazeres da terceira dimensão durante, ainda, certo tempo?
Mas ninguém, nenhuma alma poderá dizer que não viu o Cristo, que não tenha sentido a energia de Maria.

Obviamente, é um processo que tocará ao conjunto da humanidade e não alguns escolhidos ou algumas
pessoas que estarão em uma diligência de elevação, de ascensão, como vocês chamam, para a quinta
dimensão.

Bem, caríssimos amigos, eu estive muito, muito contente por apresentar-me entre vocês e, como de hábito,
vou aportar-lhes todo o meu amor e, sobretudo, toda a minha bênção, desejando-lhes, também, uma boa
continuação em seu caminho.
Eu lhes digo até breve, caros amigos.
Até breve, fiquem bem.
_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, agora, se quiserem, vamos, como de hábito, começar essas trocas que serão, eu espero, aproveitáveis
para sua evolução e aproveitáveis para seu caminho na vida, eu diria.

Então, podemos ir.

Questão: poderia falar-nos do carma?

A lei de ação/reação, tal como foi exprimida no budismo tibetano e, depois, retomada pelos ocidentais, não
corresponde, absolutamente, à realidade.
Então, a palavra «superstição» corresponde, efetivamente, a algo de perfeitamente real, ou seja, a alma
humana está tão afundada na encarnação e na reencarnação, que é persuadida de que deve pagar todas as
ações do que viveu, progressivamente e à medida de  vidas.
Mas, obviamente, isso tem sido vivido por todos os seres humanos, há milhares e milhares de anos, enquanto,
hoje, através, tanto de meu ensinamento como dos ensinamentos que vocês recebem à esquerda, à direita, é
evidente que a lei de ação/reação (carma, como se chama), deve ser, imperativamente, substituída pela lei que
se chama de ação de graça, que foi inaugurada pela encarnação do Cristo, que permitiu a todo ser humano, a
título individual, eu diria, escapar dessas leis de carma para entrar na lei de ação de graça.

Então, o que é que isso quer dizer: passar da ação/reação à ação de graça?
Isso quer dizer que, a um dado momento, no processo de elevação espiritual, torna-se evidente que a vida –
tanto nessa dimensão como nas múltiplas dimensões que existem acima de vocês – é manifestação de amor,
e o amor não conhece ação/reação.
O amor conhece apenas expansão infinita.
É o ser humano, por suas encarnações sucessivas, que criou essa lei de ação/reação, que é específica, eu
diria, do que acontece nessa dimensão.

Mas, na dimensão da alma, eu os tranquilizo, não há qualquer obrigação ligada a qualquer retribuição de vir
encarnar-se para pagar os erros do passado.
Isso é uma visão do espírito.
Aliás, inúmeros ensinamentos budistas tibetanos haviam compreendido isso, perfeitamente, quando eles
diziam que era uma heresia crer que se tinha que pagar tudo o que se havia feito.

A partir do momento em que se abre para a dimensão do amor, naquele momento, obviamente, a lei de carma
não existe mais e, portanto, sem exagerar, pode-se considerar isso, efetivamente, como uma superstição.
O que não quer dizer que não haja reencarnação, o que não quer dizer que não haja retribuição, mas,
simplesmente, a partir do momento em que a consciência desperta à dimensão do amor e da Divindade, basta
entrar na lei de ação de graça, isso é ao nível individual.

Em contrapartida, obviamente, ao nível coletivo, não é possível escapar, eu diria, do que se chama o carma
coletivo, ou seja, a retribuição, mas, desta vez, não ao nível do indivíduo, mas ao nível da coletividade.
Obviamente, se vocês fazem mal à Terra, a título coletivo, a Terra devolverá o que vocês fizeram a ela, mas
isso é outra coisa, é um carma coletivo.
Agora, mesmo essa noção de carma coletivo, não se deve ver isso como algo de negativo, é, sempre, uma
questão de experiências, de experimentações e de crescimento da quantidade de Luz que vocês são capazes
de revelar, através das experiências.

Muito numerosas vezes eu disse que, nos anos que vêm, vocês terão a enfrentar, a título coletivo, certo número
de eventos extremamente desagradáveis, quando se os vê com o olhar da terceira dimensão, mas, quando se
os vê com o olhar iluminado e um pouco mais longe do que a ponta de seu nariz, apercebe-se de que as ditas
experiências correspondem, de fato, a um período de purificação, de transformação e de elevação do nível de
consciência.

Então, obviamente, mesmo os orientais, quando falavam de carma, jamais disseram que era algo de inexorável,
de inevitável e de espantosamente mecânico; é tudo, exceto isso.
E é ainda mais verdadeiro desde o sacrifício do Cristo: o fato de verter seu sangue permitiu o despertar de
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energias que vocês vivem, atualmente, e, sobretudo, o nascimento do que se chama a ação de graça, que
varreu todas as noções cármicas.

Eu lhe garanto, caro amigo, que nenhuma alma é obrigada a reencarnar-se, qualquer que seja seu carma.
Entretanto, é preciso, efetivamente, compreender que, quando se deixa a Terra com certo número de atrações
– por exemplo, atrações ligadas a noções de prazer exagerado, de atrações de tipo materiais, obviamente – a
alma tem muito mais dificuldades no momento da morte para liberar-se desses diferentes impulsos, paixões
que puxam, ela mesma, a reencarnar-se.

Mas uma entidade espiritual, mesmo aquela que se convencionou chamar de Senhor do Carma – ou seja, os
Lipikas cármicos, aqueles que vigiam pelo respeito dessa lei, desde planos em que essa lei não existe – eles
fazem apenas obedecer ao que querem as almas.
A partir do momento em que você chega a morrer em plena consciência, deixar esse mundo completamente
(não desengajado), mas completamente, na fé e na certeza da lei de amor, naquele momento, a reencarnação
torna-se totalmente hipotética, e tanto mais que, ao nível coletivo, vocês se aproximam, durante esses sete
últimos anos, eu diria, de um processo de despertar que vai bem além da terceira dimensão.

Vocês vão deixar, pelo menos a maior parte de vocês, a escola de experiências na qual estão há dezenas de
milhares de anos.
Naquele momento, será preciso substituir a lei de ação/reação pela lei de ação de graça.
É preciso, efetivamente, compreender que a Luz não tem necessidade de reencarnar-se, e vocês são Luz.

Obviamente, vocês construíram certo número de coisas que faz com que tenham criado resistências à Luz,
vocês criaram leis, como dizem os anjos, que fazem com que vocês sejam, irremediavelmente, atraídos para o
processo de reencarnação, mas é uma armadilha que vocês mesmos construíram.
Em momento algum a Divindade havia preparado tal plano em relação à terceira dimensão.
Então, os jogos de emoções, essencialmente, os jogos de sofrimentos implicados aos outros e a si mesmos
faz com que vocês tenham gerado esse processo de reencarnação, vocês, realmente, geraram-no, ele não foi
criado pela Divindade.

Todos os mundos que evoluem na terceira dimensão não são obrigados a passar por esse processo de
retribuição, no sentido cármico, sobretudo, a partir do momento em que há conexa à Luz e à Fonte que vocês
são.
Isso é extremamente importante.

Então, o carma é uma lei que foi, efetivamente, estudada de diferentes modos por alguns movimentos, como o
budismo tibetano, como na ayourveda, mas, em momento algum, é algo de inexorável.
Ao nível coletivo, isso vai tornar-se cada vez menos inexorável, porque a energia que vem para vocês é uma
energia que corresponde àquela que foi encarnada pelo Cristo em Sua vida, que se chama a energia da ação
de graça ou a energia, se preferem, do éter, chamada, ainda, a energia da quinta dimensão e, na quinta
dimensão, não há carma, há apenas Luz e, também, Luz e expansão dessa Luz, não pode haver processo
ligado à sombra.

Questão: se não há mais encarnação, qual é o interesse das experiências que vivemos aqui?

Cara amiga, essa experiência de encarnação, vocês a fazem há dezenas de milhares de anos, então, se alguns
de vocês têm vontade de prosseguir a experiência, é problema de vocês.
Agora, se vocês não têm vontade de escolher o absoluto, a felicidade espiritual, nada, nem ninguém os forçará
a ir para a Luz.

Se vocês têm necessidade de fazer ainda mais experiências da separação, de tentar encontrar, eu diria, a
beleza da vida – que é real, na terceira dimensão – através da experiência, do sofrimento e, ainda, afastar-se
um pouco mais da Fonte, isso é um problema individual.
Nada, nem ninguém, os obrigará a parar seus ciclos de encarnação, mas, simplesmente, é preciso
compreender que tudo vem da unidade.
Então, a unidade multiplicou-se, fragmentou-se, em múltiplas unidades que quiseram fazer a experiência da
separação para com a Fonte.
A própria Fonte acompanhou essa vontade de fragmentação, de afastamento da Fonte, mas, a um dado
momento, é preciso, efetivamente, que ela retorne à fonte, isso não pode ir cada vez mais nos processos de
fragmentações, que conduzem ao que vocês observam, hoje, sobre a Terra.

Agora, se vocês querem prosseguir a experiência da terceira dimensão, se querem crer que há um paraíso
sobre a Terra a construir, vocês estão no erro fundamental, o paraíso está ao nível da alma, ele não está ao
nível da encarnação, nas dimensões de terceira/segunda ou, ainda, mesmo, quinta, o paraíso está bem além.

Então, ninguém julgará se vocês querem continuar a experiência da dissociação, a experiência da
fragmentação, a experiência do jogo da vida, esse é seu caminho pessoal, individual.
Ninguém os julgará.
É por isso que os criadores dão-lhes, eu diria, toda latitude para fazer como bem lhes pareça, vocês têm
liberdade total.



Mas, agora, cara amiga, compreenda, efetivamente, que o inferno é aqui, não é lá em cima, não é na Luz.
Então, eu posso conceber que algumas almas tenham necessidade de experimentar mais a vida na terceira
dimensão, mas o problema é que, hoje, vocês chegam a um período que é um período extremamente capital
na história da humanidade, que é um período de escolha no qual o conjunto do planeta vai passar à quinta
dimensão.

Então, vocês têm liberdade de recusar e serem reciclados alhures, em uma possibilidade de reviver o que
vivem, no entanto, há cinquenta mil anos.
Eu posso conceber que algumas almas não tenham, verdadeiramente, vontade de juntar-se à Luz, é problema
delas, mas é um problema que não vai ao sentido da evolução prevista nesse planeta.

Questão: como se pode ajudar alguém que não teria a consciência dos desafios dessa diligência
global em sua própria diligência evolutiva?

Então, cara amiga, aí está uma questão extremamente importante, há vários modos de responder, eu
começarei pelo mais direto.
Por que, a todo custo, querer ajudar alguém?
Esse é um caminho pessoal, e o Mestre vem quando o aluno está pronto.
Se uma pessoa decide não ver a verdade da Luz, é que o caminho dela não foi suficientemente dissociado,
separado para interessar-se por isso.
Não há julgamento a ter em relação àqueles, eu diria, que são mais evoluídos, mais avançados, mais abertos
em um caminho e aqueles que permaneceriam atrás.

Ninguém conhece a história de uma alma, completamente, o que quer dizer que algumas almas já começaram,
eu diria, um caminho de retorno para a Unidade, que é um caminho que corresponde ao acesso a outros
modos de vida, o que não quer dizer fusão à Fonte, mas ser iluminado pela Fonte.
É de outro modo diferente viver iluminado pela Fonte do que viver separado da fonte, não é, de modo algum, a
mesma coisa.

Agora, querer, a todo custo, que um ser humano desperte, isso, é uma visão, eu diria, um pouco egoica,
porque quereria dizer que se quer, a todo custo, arrastar o outro para onde se está.
Mas quem sabe se o outro está, realmente, nessa demanda ou nessa necessidade?
Então, demanda a mais direta que se pode fazer é, sobretudo, não se servir do mental, de palavras, de pedidos
ou de insistências – quer elas sejam afetivas ou não –, para arrastar alguém ao caminho da Luz.

Em contrapartida, é preciso compreender que, a partir do momento em que alguém começa esse caminho
para esse despertar específico há, necessariamente, uma vibração que emana do ser que está no caminho e,
obviamente, essa vibração é capaz de ter um efeito de abertura sobre aquele que recebe essa vibração: há,
efetivamente, um efeito contagioso dessa vibração.

Os exemplos não faltam – seja no Oriente, no Ocidente – de seres que em nada acreditavam e que,
confrontados a um personagem específico, viram-se explodir na Luz, porque eles construíram paredes, e
essas paredes foram explodidas pelo reencontro com esse portador de Luz.
Então há, também, a noção de liberdade aí.
Ninguém tem o direito de impor o que quer que seja.
Os seres que vocês são, todos, aqui presentes, vocês estão, todos, em graus de experiências, diríamos,
diferentes.
Há os que aspiram apenas a uma coisa: é entrar na casa; há os que aspiram apenas a uma coisa: é
experimentar a beleza da encarnação na terceira dimensão e, depois, há os que não sabem muito, porque não
viram o que havia do outro lado.

Então, obviamente, quando não se conhece o que há do outro lado, isso provoca, necessariamente, eu diria,
um medo, um medo inerente à constituição física que vocês têm porque, na encarnação, há certo número de
medos que são ligados não tanto à experiência das encarnações, mas que são ligados, também, às suas
estruturas cerebrais, que fazem com que o medo seja algo que vai evitar, a priori, os perigos.

Então, a novidade é algo que dá muito medo, sobretudo, quando não se sabe o que há do outro lado, mas eu
lhes garanto que todos aqueles que fizeram a experiência de saber e de viver o que há do outro lado –
quaisquer que sejam as concepções da vida que eles tenham – têm apenas uma vontade: é a de voltar a essa
Fonte.
Há aqueles que fariam uma experiência negativa, mas é, de qualquer forma, muito raro.

Então, por que querer mudar os outros?
É preciso, sobretudo, contentar-se em estar, si mesmo, na mestria da energia, na mestria espiritual, na mestria
do despertar, estar no abandono à vontade Divina.
Naquele momento, os seres que deverão mudar, mudarão, por simples contato vibratório.
Mas a partir daquele momento.

Questão: então, por que você vem falar-nos?



Eu venho falar-lhes, cara amiga, para aportar-lhes, além das palavras, uma vibração muito específica.
Vocês viveram, em muito numerosas reprises para alguns de vocês, energias de cura.
É evidente que eu evoluo em planos vibratórios que nada mais têm a ver com a encarnação (porque eu faço
parte, eu diria, de uma linhagem que evolui em dimensões que estão bem além daquela que lhes é prometida
nos anos a vir), entretanto, eu sou obrigado a falar para orientar sua sede, eu diria, de evolução espiritual.

Eu não venho convencê-los a ir para a dimensão nova, bem ao contrário.
Vocês são livres e continuarão livres, como o Pai o quer, ou seja, no momento em que vier essa nova vibração,
vocês serão totalmente livres para fazer a escolha da Luz ou fazer a escolha de continuar a experiência, de
mudar de dimensão ou de permanecer na mesma dimensão.

Então, eu não venho dizer-lhes «venham, sigam-me».
Um verdadeiro Mestre não diz, jamais, «venham, sigam-me», ele os abre à sua própria mestria, ele os abre à
sua própria irradiação e eu venho para isso.
Eu não venho para levá-los ou para dizer-lhes para seguir-me, assim como, em minha vida, eu jamais procurei
arrastar as pessoas, eu tentei, o mais possível, revelar a própria Divindade dos seres, sem o querer.
Eram eles que me pediam, eu jamais impus algo a alguém que não o pedisse, obviamente.
É isso que diferencia os verdadeiros Mestres dos gurus, no mau sentido do termo, ao ocidental.

Questão: por que a Fonte, que criou o homem, deixou as coisas evoluírem assim?

Primeiro, a Fonte jamais criou o homem; é o homem que se criou a ele mesmo, a partir da Fonte, é
profundamente diferente.
Agora, a descida na encarnação e a divisão, a separação que vocês vivem, mesmo apesar da beleza de
algumas coisas na encarnação, é algo que participa da experiência da vida.
A partir do momento em que vocês exteriorizam a consciência em um processo de encarnação, vocês
chegam, a um dado momento, quando vocês ocultam, completamente, sua Divindade, o que é próprio do ser
humano completamente adormecido.
Porque, quando eu digo ocultar a Divindade, não basta crer em Deus para dizer que se reuniu à Divindade, não
basta dizer que a vida é bela para estar reunido à Divindade, reunido à Divindade é algo que é profundamente,
não uma atitude mental, mas que provoca as estruturas energéticas, neurológicas, celulares a viver certo
número de transformações, isso é a ligação à Fonte.

Agora, não é preciso prejulgar, eu diria, o porque isso aconteceu.
O que devia acontecer acontecerá.
Obviamente, quanto mais vocês se afastam da Fonte, mais projetam a consciência ao exterior da Divindade,
mais vão para zonas de sombra.
A consciência distanciada, a consciência separada, tal como vocês a vivem, conduz ao que vocês vivem,
atualmente, através da utilização de energias, por exemplo, que vocês chamaram «fósseis», as energias de
resistência, através da resistência do mental, através do ego, tal como ele foi constituído.

Agora, eu posso assegurar-lhes que, quando vocês se juntarem não à Fonte, mas aos planos dimensionais,
não existe mais essa dimensão de ego.
Vocês serão profundamente enriquecidos da experiência que viveram, ou seja, que todas as criaturas, pode-se
dizer, da Luz, todos os seres únicos fragmentados da Fonte não passam, necessariamente, por esse processo
de encarnação, de divisão, de fragmentação, obviamente.
Alguns seres, por exemplo – em especial, no Intraterra – mantiveram um corpo físico, mas não conhecem a
estrutura emocional, tal como vocês a têm vivido, porque as consequências das emoções são o que vocês
vivem hoje.

Não se pode dizer, de um lado, que há a beleza e, do outro lado, que haja a cólera, a divisão, o ódio e outras
emoções que fazem parte da natureza humana.
Mas, uma vez que vocês tiverem superado esse processo de divisão e que farão surgir em dimensões outras –
e que vocês estiverem estabilizados nessas dimensões outras – sua alma será enriquecida dessa experiência.
O processo de descida na encarnação e a separação da Fonte é um processo evolutivo que foi decidido, eu
diria, no alto escalão, há mais de cinquenta mil anos, pela ordem de Orionis, a ordem de Melquisedeque, se
preferem, que decidiu que a humanidade devia experimentar a criação material, no sentido em que se a chama,
no sentido em que vocês a vivem, ao mesmo tempo sabendo que essa criação material seria puxada entre os
dois extremos que seriam, de um lado, pela beleza, a emoção de beleza através da criação artística, e,
também, a emoção do ódio, que é seu oposto.

Obviamente, isso devia resultar por um processo que já aconteceu em muitas outras civilizações extraterrestres
não humanas por outros lugares, que viveram esse processo de separação.
A separação não é um estado que conduz à unidade; é um estado, eu diria, que conduz à experiência múltipla,
que enriquece a experiência múltipla.
O momento em que vocês retornarem a dimensões, eu diria, que não são mais separadas.
Chegou-se aí porque, como dizem os orientais, vive-se o fim do Kali Yuga, ou seja, a idade sombria, a idade
das trevas, mas, em todas as trevas, quaisquer que sejam, tranquilizem-se, mesmo o ser o mais vil, que é o



mais na sombra, possui uma partícula de Luz que é chamada sua alma imortal, seu espírito imortal, porque não
pode haver trevas se não há Luz, obviamente.

Questão: é correto seguir um Mestre?

Então, cara amiga, pode-se responder de dois modos.
Krishnamurti, por exemplo, em sua vida, dizia que era preciso matar o Mestre, que o único mestre é você.
Ele tem toda razão, mas ele jamais deu a técnica para ali chegar.
Então, obviamente, eu prefiro, eu diria, um Mestre que está aí para dar-lhes técnicas, mesmo engraçadas,
técnicas que são criadas a partir do zero para permitir-lhes aceder à sua Divindade.

Raros são os seres humanos que são capazes de aceder sozinhos, eu diria, a essa dimensão espiritual
autêntica.
Havia Krishnamurti.
É preciso prestar atenção a algo que é extremamente importante, se vocês tomam seu Mestre através de
escritos, ou seja, mesmo o Mestre o mais ilustre, como o Cristo, o mental vai apropriar-se da coisa e, quando o
mental apropria-se de algo, bem, ele crê que ele está na realização.
Mas ele está na ilusão, obviamente, porque o mental não participa, em nada, as palavras não participam, em
nada, no despertar espiritual.

O verdadeiro despertar espiritual é o momento em que o mental cala-se, mesmo durante um bilionésimo de
segundo; naquele momento, o despertar pode sobrevir.
Nesse sentido, Krishnamurti tinha razão, mas, em momento algum, ele deu o meio aos seres para aceder a
esse estado de consciência.

Então, há Mestres que deixaram ensinamentos, eu falo, por exemplo, do primeiro a ter falado dessa quinta
dimensão, que era Rudolf Steiner, que deu as técnicas para chegar à iluminação do mental.
Há Mestres muito mais recentes em todas as tradições, ou em todos os povos que, hoje, estão vivos, que são
capazes não de fazer um caminho mental, mas de confrontá-los em face de si mesmos e de restituí-los à sua
própria Mestria.

O verdadeiro Mestre não é aquele que vai tomá-los pela mão e levá-los; ninguém pode levá-los, apenas vocês
mesmos é que podem levar-se.
Então, o Mestre é aquele que vai, através, por vezes, de uma palavra, por vezes, através de uma técnica, pô-los
em ressonância em face de si mesmos, para permitir-lhes encontrar essa dimensão espiritual.
Então, para alguns seres, eu diria, para a maioria dos seres, é preferível encontrar um Mestre vivo, ainda que
apenas uma vez ou duas, ou várias, para dar-se conta do que acontece porque, sozinho, é extremamente difícil,
porque, sozinho, o mental toma a ascendência, sempre.

Mesmo quando vocês falam de amor, mesmo quando falam de prazer, o mental toma a dianteira, enquanto o
despertar, por definição, é a parada do mental, total.
Então, se eu lhes digo «parem o mental», vocês vão pôr-se a meditar, para parar o mental e, bem, o mental vai,
também, servir-se disso, é nisso que um Mestre autêntico, iniciado, desperto, é capaz de insuflar-lhes, sem
querer, porque são vocês que vão vê-lo, não a própria visão dele, das coisas, mas vai restituí-los a si mesmos,
à sua dimensão de ser de Luz.

Há inúmeros Mestres, cada um era, entretanto, portador de uma tradição, portador de um movimento, portador
de uma energia.
Então, a energia do despertar é, sempre, a mesma, a energia da realização é, sempre, a mesma.
Agora, há uma coloração, obviamente.
Por exemplo, Sri Aurobindo, foi criado na tradição Oriental, em relação ao yoga, portanto, ele construiu o yoga
do supramental.
Há um ser, por exemplo, como Krishnamurti, que tentou, toda a sua vida, escapar dos condicionamentos que
quiseram fazê-lo viver e que conseguiu.
Então, ele vai falar com o mental iluminado, sem fazer referência a técnica yogi ou outras.
E, depois, há outros Mestres que vão passar, por exemplo, por energias quando da confissão em um
confessionário na igreja, mas é a mesma energia de despertar.

Então, a energia de despertar é, sempre, a mesma, e ela viverá no interior de si, mas as energias no exterior,
que se apresentam, podem ser profundamente diferentes.
Há pouco, vocês tiveram a visita de Santo Inácio de Loyola, então, a energia de Santo Inácio de Loyola,
absolutamente, nada tem a ver com a minha, mesmo se nós sejamos da mesma Fonte, mesmo se sejamos a
mesma unidade, é preciso, efetivamente, compreender isso.

Quando a Virgem apresenta-se, é a energia da Mamãe; quando é o Cristo que chega, é a energia Crística.
Será que se pode dizer que é a mesma energia?
No entanto, eles têm o mesmo coração.

Quando do processo de cura espiritual, vocês tiveram a chance de ter palavras de Santo Inácio, mas durante e
antes que Santo Inácio interviesse, vocês tiveram dezenas de entidades que trabalhavam em suas estruturas.



Todos participam da Luz.
A partir do momento em que esses seres não habitam mais um corpo de carne, mas manifestam-se através de
um canal, não é a mesma coisa que, efetivamente, eu diria, se você tivesse diante de si Krishnamurti e, ao lado,
Sri Aurobindo.

Obviamente, o movimento de um seria ao oposto do outro.
É preciso fazer escolhas a partir do momento em que os Mestres estão vivos.
Mas, a partir do momento em que as entidades que se exprimem, em que as entidades que se manifestam de
maneira vibratória pertencem à quinta dimensão, então, há colorações diferentes, mas o efeito em suas
estruturas é, sempre, o mesmo.
Portanto, não há contradição, há adição.

O eu faz a potência vibratória das curas espirituais, como alguns de vocês puderam constatar em relação a
doenças, mesmo orgânicas, é, justamente, a multiplicidade das entidades que vêm de quinta dimensão, sétima,
nona, décima primeira dimensão, que vêm agir em vocês, de diferentes maneiras, mas, obviamente, a
multiplicidade de vibrações, de ressonâncias, de irradiações permite essa ação de maneira, eu diria,
multiplicada.

Agora, imaginem que vocês fossem, há vários anos atrás, um aluno de Sri Aurobindo, se vocês fossem ver,
depois, Krishnamurti, vocês teriam sido completamente destruídos por seu discurso, porque o mental de vocês
se prenderia a uma visão que seria contrária à outra.
Mas é preciso, efetivamente, compreender – e isso é, justamente, aqueles que têm necessidade de um Mestre
vivo – que, quando vocês estão presos a um Mestre, é preciso segui-lo, até seu despertar.
Mas, obviamente, é diferente entre o que está vivo e o que vem de dimensão superior.
Aí, nós lhes aportamos a Luz de despertar, diretamente.

Questão: então, por que dirigir-se a diferentes Mestres e não à Luz Divina?

Mas porque, cara amiga, há tantas encarnações que foram tomadas de maneira extensível nesse mundo,
pouco a pouco os farrapos da sombra e do ego que foram colocados, através dos diferentes corpos, são
barreiras intransponíveis para aceder ao que você chama a Luz.
Se você acedesse à Luz sem a presença de um Mestre ou, então, se você é um ser quase desperto, como
Krishnamurti, você não tem necessidade de Mestre, eu já disse.
Entretanto, se você desvendasse o que chama de Fonte, você não teria mais corpo, você seria consumada,
instantaneamente, quando eu digo consumada é no verdadeiro sentido do termo, seria uma combustão
espontânea de todas as suas estruturas.

Então, obviamente, não se pode.
Isso é uma ilusão do mental, extremamente egoica ainda, que lhe diz «eu acedo ao Divino».
É impossível, você acede ao Divino, unicamente, quando é um ser Desperto, quando está despertado e,
efetivamente, você é despertado e quando despertou, você não pode mais amar a matéria.
Você transforma a matéria para espiritualizá-la.

É, infelizmente, impossível, dadas as constituições energéticas, espirituais, de diferentes dimensões.
É preciso, efetivamente, compreender que, se vocês tivessem a potência de suas orações e de suas
meditações, tal como vocês dizem, há muito tempo que a guerra teria desaparecido, há muito tempo que não
haveria mais distorção, curto-circuito vibratório, há muito tempo que vocês já teriam acedido à quinta dimensão.

Então, é uma heresia, não pode haver outra coisa que não seja um acesso à Luz.
Se vocês acedem à Luz, tornar-se-ão um ser desperto que constitui o que se chama corpo de Luz, com
despertar do kundalini, com despertar de novos corpos, com certo número de processos extremamente
precisos, que foram descritos por todos os grandes Mestres e todos os grandes iniciados que vivem sobre
este planeta, qualquer que seja a tradição.

Então, se esses sintomas não estão presentes, não pode haver despertar, é uma trapaça do mental, isso é
absolutamente formal, qualquer que seja a palavra que se ponha aí, pode haver a ilusão de que a Luz está aí, a
ilusão de que se transforma sua vida, mas se vocês não têm o aparecimento, a visão e a presença real dos
intermediários, quaisquer que sejam, não haverá realização do que vocês pedem.

Então, não pode haver cura espontânea se não há intervenção desses intermediários que são suportes
vibratórios (quando eu falo de cura, eu não falo, unicamente, de cura de doença, eu falo, também, de
transformações e de encaminhamentos para o caminho de despertar).
Mesmo o próprio Pai, quando quer dirigir-se, eu diria, a sistemas solares – porque o Pai não se dirige a um ser
humano, ele se dirige ao conjunto de um Sistema Solar – Ele o faz por intermédio do que se chamam os
mensageiros, sejam os Tronos, as Dominações.
Tudo isso é algo que é perfeitamente real, mas jamais o Pai vai dizer-lhes no ouvido algo, é, necessariamente,
um intermediário, o que se chama um mensageiro que virá fazê-lo.

Então, os Mestres são mensageiros, então, os arcanjos são mensageiros.
Não creiam que vocês têm a pretensão, na terceira dimensão, de dirigir uma oração ao Pai e que o Pai vai



responder-lhes.
Isso é uma heresia, porque isso se saberia.
Sobre a Terra, minha fé, inúmeras coisas já teriam sido transformadas há muito tempo, o que não é o caso.

Questão: como se podem compensar as manifestações, por vezes desagradáveis, ao nível dos
ouvidos, ligadas às evoluções?

Bastante desagradáveis, mas, infelizmente, nada se pode ali.
A partir do momento em que a energia do despertar apresenta-se, aparece certo número de fenômenos
vibratórios que tocam todas as estruturas, seja no cérebro, seja nas costas, seja nos ouvidos ou nas mãos.
Esses processos são ligados à ativação de encaminhamentos para um despertar e para uma transformação
radical das estruturas físicas, energéticas, psicológicas e espirituais.

Então, não há meio de compensar isso.
Esses fenômenos são os marcadores do despertar, tais como eles foram descritos pela maior parte dos
grandes sábios, em especial na tradição Oriental.
Infelizmente, os sinais de despertar são os sinais de despertar, não é questão de suprimi-los.
Por exemplo, um ser desperto, na tradição católica, que viveu os estigmas, pode pedir a Jesus para retirá-los,
entretanto, ele aceitou um caminho espiritual através de uma religião, uma tradição e viver a impregnação da
energia Crística em si, até o mais profundo de sua carne.
Isso faz parte da iniciação e do despertar.
Não se pode retirar o sofrimento que é ligado ao caminho pedido.

Questão: quais são os marcadores do despertar?

Então, os marcadores do despertar correspondem à primeira etapa; isso corresponde à recepção de uma
energia específica que provoca o despertar.
Essa energia, de acordo com as tradições, vai chamar-se diferentemente.
Ela pode chamar-se a Shekina, a Shakti, o Espírito Santo.
É uma energia que é transferida, a priori, diretamente, pelo Mestre desperto, portador dessa energia, mas
pode ser, também, transferida, simplesmente, na natureza, pela beleza da natureza.
É uma energia específica que está presente sobre a Terra, há mais de vinte anos e que vai ativar o que se
chamam os chacras superiores.

A partir do momento em que os chacras superiores são ativados, vai manifestar-se uma vibração e, depois, um
som específico, no ouvido esquerdo.
De fato, não há um som, há sete sons diferentes, que são ligados à progressão do despertar.
Esse som é ligado à construção de pontes de Luz que unem a personalidade interior à alma, no ouvido
esquerdo.

Após, esse som aparece no ouvido direito, e traduz a construção de uma ponte de Luz entre a alma e o
espírito.
Paralelamente a isso, a energia de despertar continua a descer na Coroa, no sétimo chacra, ao longo do canal
mediano da coluna vertebral, até o nível do sacrume, naquele momento, sobrevém o processo despertar do
kundalini, mas isso não terminou.
Isso não quer dizer que quando se despertou o kundalini que se é um ser desperto porque, naquele momento,
é preciso que o caminho de retorno faça-se, que as energias subam até o topo da cabeça para ativar o que se
chamam os corpos espirituais, que são ligados à quinta dimensão.
Sempre com a presença desse zumbido nos ouvidos, filetes de sangue na narina esquerda e, ao mesmo
tempo, vibrações ligadas como uma faixa ao nível da fronte e da coroa.
Esses são os marcadores específicos do despertar.

Então, quando se quer falar da Divindade, da Luz, e quando não se viveu esses marcadores do despertar,
bem, está-se no mental, simplesmente, está-se na ilusão do despertar.

Aí estão os primeiros sinais.
Há muitos outros, entretanto, os níveis do poder da alma correspondem, também, à ativação da clarividência, à
ativação da recepção da Luz diretamente pela coroa e não mais, unicamente, pelas zonas como o pâncreas ou
como os pés.
Naquele momento, as energias espirituais e as energias multidimensionais podem vir ao seu encontro.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço muito por todas as questões extremamente interessantes que vocês me
colocaram e por sua predisposição à interrogação espiritual e ao desejo de caminhar para a Luz autêntica.

Então, eu lhes aporto, como convencionado e como de hábito, minha bênção a mais sincera e desejo-lhes um
muito bom caminho para a Luz e façam rapidamente, para salvar esse fabuloso estado de consciência que
vocês merecem, porque é o que vocês são, enquanto vocês não sabem disso.

Eu o soube antes de vocês, mas vocês não o sabem ainda, e são, simplesmente, as armadilhas de seu mental,
de suas dúvidas, de suas interrogações que os impedem de ver a Luz que vocês são.



Aí está.
Nisso, eu lhes aporto minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.
___________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, a maior parte de vocês que eu não via há
muito tempo.
Há, também, uma pessoa que eu jamais vi, a quem eu desejo, aqui também, as boas vindas, e, como de hábito,
eu lhes apresento todas as minhas saudações e toda a minha alegria e a minha gratidão de poder encontrar-me
com vocês, para trocar com vocês sobre assuntos que podem concernir-lhes ou que concernem, também, à
evolução do que vocês vivem nesse momento sobre este planeta.

Então, primeiramente, eu escuto o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: pareceria que tudo se acelera, no positivo, no negativo. Por quê?

São coisas que eu evoquei em numerosas reprises, cara amiga, mas gostaria de retomar certo número de
elementos.
Vocês entraram, há alguns meses, no período probatório para o planeta Terra porque, efetivamente, desde o
ano 2006, se se conta até 2012, restam-lhes, muito exatamente, sete anos.
Esses sete anos são os sete últimos anos que vocês têm a viver para aceder à dimensão a que vocês chamam
quinta.

Então, efetivamente, progressivamente e à medida dos meses que passam durante este ano e todos os anos
que vêm, vocês verão uma aceleração de processos, tanto climáticos, como eu já disse, em numerosas
reprises (ou seja, os quatro elementos vão desencadear), mas, também, no interior do homem (obviamente,
porque esses elementos existem, também, no interior do homem, as tomadas de consciência, as reversões de
situações, o que acontece no casal, o que acontece nas famílias irá crescendo).

As pessoas vão estar ou cada vez mais mal, ou cada vez mais em desacordo com as condições de vidas que
elas haviam estabelecido anteriormente, porque aquelas que devem estabelecer-se na quinta dimensão nada
mais têm a ver com o que existia anteriormente.

Então, basta que uma alma esteja no caminho para a própria abertura à quinta dimensão para que ela se
aperceba, de um dia para o outro, de que não é feita para viver o que viveu, durante quarenta anos, e tem
necessidade, de repente, eu diria, de novidade.
Então, se essa pessoa tem quarenta anos, vão dizer que é o demônio de quarenta anos, o demônio do meio-
dia, por vezes, isso pode sobrevir aos sessenta anos ou mesmo aos setenta anos.

De repente, olha-se o passado e diz-se «não, esse não é mais eu», «não é mais possível que isso funcione
assim», e tem-se a necessidade de tudo mudar na vida.

Aí está como funciona a maior parte dos seres humanos hoje, porque é ligado à abertura, o que faz com que
não se possa mais aceitar o que era aceitável e vivido, mesmo com prazer, anteriormente, com as mesmas
pessoas, com os mesmos lugares, com as mesmas localizações, os mesmos tipos de atividades.
E todo ser humano sobre este planeta, que está no caminho espiritual de abertura para essa quinta dimensão,
vive isso, a um dado momento.
Quanto mais os eventos forem adiados, mais eles tomarão um aspecto, eu diria, de envergadura enorme.

As coisas aceleram-se, grandemente.
Há inúmeros elementos que entraram em manifestação nos Estados Unidos, nós já havíamos falado disso,
efetivamente, no inverno passado e na primavera, e havíamos dito que certo número de elementos que se
levava a efeito – o elemento água e o elemento ar e, também, o elemento terra – devem manifestar-se antes do
fim deste ano.
O número de eventos já deveriam produzir-se, como vocês sabem, no mês de maio, mas eles foram adiados,
por razões de reajustes de redes magnéticas (não terrestres, mas do Intraterra), para permitir evitar que os
povos do Intraterra, da Luz e da Fraternidade fossem completamente enterrados pelo que ia acontecer ao nível
dos tremores de Terra.
Então, isso é algo que foi reportado em alguns meses, o tempo que certo número de estruturas seja
modificado ao nível do Intraterra, em especial, nas regiões da América do Norte.
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Questão: poderia fazer-nos uma compilação de seus ensinamentos por temas?

Cara amiga, se eu pedi uma ordem cronológica, é por uma razão extremamente precisa: há coisas
extremamente importantes, que seguem uma planificação específica.
Então, não é questão de reagrupar por tema.
Mas o melhor modo de proceder é, efetivamente, a maneira cronológica, porque há uma cronologia precisa.

Quando vocês retomam os ensinamentos que eu lhes dei, mesmo respondendo às questões de natureza
global, pessoal, evolutiva, ao nível da Terra, vocês se aperceberão de que há o desvendamento de certo
número de coisas que se faz seguindo certa cronologia, que é extremamente importante a reencontrar para o
leitor.
Aliás, em minha vida, como vocês sabem, a maior parte de meus ensinamentos foi retomada sob a forma
escrita, através das conferências que eu dei, geralmente retomadas por tema e perdeu, eu diria, o fio
cronológico, histórico, do porque essas coisas foram ditas, a um dado momento.

Vocês não têm a diferença entre o que eu disse em 1940 e entre o que eu disse em 1970, enquanto há uma
diferença fundamental, e nada foi colocado nessa ordem cronológica, que é extremamente importante a
reencontrar, sobretudo, para os sete últimos anos que vocês têm nessa dimensão.

Questão: e poder-se-ia respeitar uma cronologia no interior de temas?

Então, isso é algo que pode ser extremamente interessante, e que me agrada muito, devo dizer.
Há assuntos que me têm ao coração, obviamente.
Agora, ao nível do modo de trabalhar, é a vocês que cabe definir um tema e, por exemplo, para cada um dos
reencontros, que as questões sejam, sempre, em relação com esse tema.
Os temas de predileção são, obviamente, a transformação da alma humana dos sete próximos anos, então,
isso toca, obviamente, os setores, digamos, não proféticos, isso é, absolutamente, a evitar, mesmo se eu tenha
dado numerosos elementos durante o ano que se escoou, mas eles sobrevêm progressivamente e à medida
que sobrevêm.

Os mais importantes são, obviamente, o acesso à quinta dimensão e as transformações do ser humano, do
corpo humano e da alma humana para o acesso a essa quinta dimensão.
Também o papel da medicina, o papel da saúde, o papel da Luz, o papel e os jogos, eu diria, da sombra e da
Luz, também, independentemente da saúde, esses são os temas que são extremamente importantes, hoje.
Mas podem ser, também, temas profundamente diferentes, como, por exemplo, a influência Crística, hoje, ou,
ainda, o papel dos ensinamentos que eu dei em minha vida, hoje, e assim por diante.

Isso, é a vocês que cabe definir.
É muito melhor trabalhar isso em sessão pública, obviamente, para que o máximo de pessoas aproveite
desses novos ensinamentos.

Bem, caros amigos, vou, agora, deixar o lugar para a Mamãe, para sua efusão de sua energia do coração.

Então, antes de partir, eu lhes aporto todo o meu amor, toda a minha bênção, e espero revê-los uma próxima
vez.

Vou, agora, deixar o lugar, eu diria, para a efusão da Mamãe, que é Maria, obviamente.
Eu os abraço e digo-lhes até breve.
___________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu lhes aporto minha bênção e, verdadeiramente, eu me alegro de estar com vocês, e vamos poder
trocar, se quiserem, sobre coisas que vocês têm no coração e que estão em relação com sua evolução, seu
caminho, mas, também, grandes interrogações deste período um pouco perturbado, no qual nós vivemos.
Então, se quiserem, eu lhes deixo, agora e já, a palavra.

Questão: muitas pessoas têm dores nas costas nesse momento. Por quê?

Caro amigo, a maior parte das pessoas que tem dor nas costas enfrenta, eu diria, dois mecanismos que se
conjugam para desencadear esses fenômenos dolorosos.
Primeiramente, há a noção de estação, ou seja, o início do outono, e o mês de outubro corresponde,
classicamente, a períodos nos quais as energias, ao nível da coluna vertebral, são um pouco mais importantes
e, portanto, fragilizados.
E este ano, preferencialmente, como vocês já sabem, no qual há ajustes que se fazem aos níveis telúrico e
geomagnético que fazem com que as energias telúricas estejam se transformando, profundamente.
E esses dois elementos conjuntos provocam, se querem, uma repercussão de anomalias ligadas a dores ao
nível da região lombar, o que vocês chamam lumbago, mas, também, em acordo com os nervos que passam
na região.

Questão: é o mesmo para as pessoas que têm dificuldades ao nível do sacrum?

Isso corresponde, perfeitamente, à mesma coisa, é a região que reage.
O sacrumé o osso que impacta as energias telúricas, quando elas se modificam, e as energias, também,
ligadas à estação.

Questão: dadas as grandes perturbações a vir, não é melhor consagrar-se, unicamente, ao
desenvolvimento pessoal?

Eu diria que a palavra desenvolvimento pessoal incomoda-me, porque não é um desenvolvimento pessoal, é
um desenvolvimento, eu diria, mais, de consciência, importante, mas que não tem a ver com a pessoa, que tem
a ver com a compreensão e a abertura de certos níveis que os fazem integrar na multidimensionalidade.
Então, obviamente, é difícil para um ser humano que tem uma família, atividade, algumas ocupações – que, por
vezes, existem há numerosos anos – dizer, mesmo se se saiba que isso vai acontecer amanhã, «chega, eu
paro tudo e eu me consagro à minha pequena pessoa».
Não é isso que é solicitado.

Obviamente, o desenvolvimento da consciência, o acesso à multidimensionalidade deve estar na dianteira da
cena, mas não lhes é pedido, contudo, para retirar-se da vida e pôr-se no interior de si ou em um lugar,
esperando que as coisas aconteçam.
Jamais foi pedido isso.

Em contrapartida, é evidente que há certo número de coisas a fazer, como dizia o Cristo, quando ele veio, e
como ele dizia aos seus discípulos, querendo que eles o seguissem: «deixem os mortos enterrarem os
mortos».
É importante compreender que as coisas do passado devem morrer, entretanto, vocês devem continuar a
assumir, eu diria, a materialidade da vida, mas com uma ótica multidimensional, o que é profundamente
diferente, que consiste, sobretudo, em amplificar a própria irradiação, ativar os corpos sutis, irradiar a Luz,
irradiar o divino, irradiar o amor e irradiar essa multidimensionalidade.
O resto é apenas bla-bla.

Questão: o que significa o fato de encontrar dificuldades com os vizinhos?

Eu responderei, cara amiga, que tudo o que acontece no exterior corresponde ao que acontece no interior, ou
seja, através dos problemas que lhes acontecem, mesmo através de um problema através de um vizinho, há,
nesse nível, como que uma ausência de limites que é posta entre si e o exterior ou um excesso de limites entre
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si e o exterior.

Então, o problema não é o processo de saber se é preciso manter o muro, ou o que é preciso fazer em relação
a isso, mas compreender qual é o significado interior do que acontece porque, obviamente, e, sobretudo,
quando vocês estão no caminho para a multidimensionalidade, é evidente que nada acontece por acaso, e tudo
está aí para pô-los em face de sua interioridade.
Não em relação a um carma, isso é uma tolice monumental, crer que um muro em concreto seja ligado a um
carma.
Há uma relação direta com um processo interior, simplesmente.

Convém, portanto, identificar não o carma ou a vida passada, mas identificar o que significa, para vocês, o que
foi construído, aí, por seu vizinho, ou seja, pôr um limite, porque não havia bastante limite ou porque havia, ao
contrário, demasiado limite, e esse excesso de limites conduziu aquele com o qual se estava em relação a um
fenômeno de rejeição.
Aí está o que é preciso compreender.

Questão: e o que significa o fato de ser convocado como jurado no curso de um processo?

Pode, ali, haver um ensinamento, do mesmo modo que a questão precedente: isso pode, também, ser posto
diante de escolhas, e as escolhas, isso implica escolher, obviamente, isso implica fazer atuar a razão e não,
unicamente, a intuição, mas, também, decidir, em sua alma e consciência, algo além do julgamento,
propriamente dito, mas saber fazer as boas escolhas.
E é, certamente, um período interior, no qual havia certo número de escolhas a fazer.

Questão: por que as evoluções que vivemos fazem reagir tanto o ambiente familiar?

Isso é uma muito boa coisa.
Porque, a partir do momento em que vocês se engajam para a multidimensionalidade e o ambiente próximo
põe-se em seu caminho, isso corresponde a pessoas que recusam a multidimensionalidade e é muito, muito
bom afastar-se disso, ainda mais, continuar seu caminho para a multidimensionalidade, o desabrochar de sua
alma, o que quer que diga o ambiente.

O único modo de ajudar o ambiente é mostrar o exemplo, ou seja, dizer estar firme em suas escolhas, estar
segura e certa do que se empreende, o que quer que digam os outros.
O único modo de trabalhar é engajar-se a fundo em seu próprio caminho e em sua multidimensionalidade.

Apenas esse aspecto vibratório é que poderá contaminar o ambiente.
Lembrem-se do inverno passado, o período de incerteza que nós vivemos para saber se o encadeamento do
plano ia poder fazer-se ou não.
E, infelizmente, apesar de todos os eventos que sobrevêm, regularmente, apesar das notícias científicas, das
notícias econômicas dos diferentes setores da vida do ser humano, não há muitas notícias pessoais que se
encaminham.
Não, realmente.
Eu falo, sobretudo, de um caminho interior para a verdadeira transformação interior, e não, unicamente, exterior.

Questão: jovens são utilizados, em alguns países, como bombas. O que fazer?

Não mais que os jovens que vocês condicionam a tornar-se grandes capitalistas e os jovens, no Ocidente, que
vocês criam negligenciando a espiritualidade, negligenciando o repeito ao outro.
É exatamente a mesma coisa, vista de outro modo.
A educação que vocês dão aos jovens no Ocidente é a mesma coisa que eles dão com bombas.
Vocês as dão com ideias.

Eu vou poder deixar o lugar para a Mamãe, porque, aí, a efusão de energia do coração, para acolher no silêncio
e no recolhimento, braços e pernas descruzados, porque é um momento extremamente importante que, eu
espero, os fará sair de seus questionamentos de terceira dimensão, por vezes, um pouco estúpidos,
desculpem-me por dizê-lo, mas é a impressão que isso dá.
Vocês navegam entre a multidimensionalidade a mais pura e a estupidez a mais pura, de momento.

Então convém, de qualquer forma, parar de oscilar entre essa aspiração à multidimensionalidade (que é
completamente louvável e completamente aceitável) e procurar lados, eu diria, um pouco mais densos, nos
quais vocês passam o tempo, em sua vida, na maior parte, pelo que eu sinto, a subir e a descer, o que não é o
mais confortável para sua alma.
Eu lhes digo isso com o meu amor, obviamente, para evitar-lhes os desagrados em função de períodos que
chegam.

Então, é preciso inclinar-se para um objetivo, inclinar-se para um objetivo o mais alto possível e, uma vez que
se tenha inclinado, não relaxar a pressão para voltar a descer a coisas tão passadas, eu diria.

Aí está a mensagem importante que eu tinha vontade de dizer-lhes, através de nossas trocas desta noite.



Agora, eu lhes aporto o meu amor, a minha bênção e não se esqueçam disso: inclinar-se para a
multidimensionalidade e não sobrecarregar-se com coisas que tornam pesado.
É a lógica elementar.

Então, agora, eu deixo o lugar a algo de muito mais importante, que é a efusão do coração de Maria.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, vamos, todos juntos, ajudar este planeta e os seres que vocês são a caminhar para mais
Luz, para mais autenticidade, para mais transdimensionalidade e, sobretudo, para ir aonde vocês devem ir
como filhos de Luz.

Então, eu lhes deixo a palavra e vamos, como de hábito, dialogar, todos juntos.

Questão: como viver, o melhor possível, o período de mudanças atuais?

Cara amiga, pode-se observar, em seus casulos de Luz, um período – mas que corresponde ao que acontece
para muita gente, nesse momento – de transformação, de reversão e de coisas que irão ao sentido, eu diria, de
mudanças de vida importantes.

Compreenda, efetivamente, que é algo que se observa junto a todos os seres que estão no caminho e, nesse
momento, há dois anos, e cada vez mais transformações que vão tocar alguns setores de vida para permitir-
lhes atualizar, totalmente, o ser espiritual que vocês são porque, obviamente, como vocês todos aqui presentes
sabem, há grandes transformações que estão em curso, ao nível dos indivíduos, mas, também, ao nível da
Terra e, em especial, a sacralização deste planeta.

Então, o período essencial é um período no qual vocês devem fazer a prova de autenticidade, de verdade e
fazer as escolhas guiadas, unicamente, pelo impulso interior da alma e, absolutamente, não por contingências
materiais ou ligadas a relações que poderiam existir entre vocês e outras pessoas.
Aí está o que se pode dizer, de uma maneira geral, e sem entrar mais em detalhe nos elementos um pouco
demasiado pessoais.

Questão: é melhor emitir intenções específicas em relação à própria vida ou deixar rolar?

Cara amiga, você evoca algo de extremamente importante.
Então, está-se no direito de perguntar-se, quando se está na encarnação, se é preciso, efetivamente,
demonstrar vontade, dirigir a própria vida no sentido em que se entende ou se é preferível deixar, eu diria, agir
a Divindade em si e entregar-se a uma vontade divina, que não é a vontade humana.

Então, há duas coisas que são importantes.
O caminho da mestria necessita, como eu já disse em numerosas reprises, de certa forma de soltar e de
abandono, para adquirir essa mestria.
Isso corresponde, nos princípios orientais, ao que se poderia chamar o não desejo e o não querer.
Então, isso é uma primeira etapa, mas que não contradiz, absolutamente, aliás, a noção de querer e de
aspiração para a Divindade.

Então, vamos resolver o problema desse modo, se quiserem, e que corresponde, eu diria, perfeitamente, às
energias, aos níveis de consciência que estão emergindo nesse momento sobre o planeta, para os seis
últimos anos que lhes restam: o mais importante é encontrar a Divindade interior, sua multidimensionalidade e
seu ser espiritual e divino, para aceder a outro estado de consciência que é prometido a certo número de seres
no caminho.

Então, através do que é prometido, a coisa a mais importante não é dirigir a vontade a circunstâncias da vida,
porque ninguém, mesmo um Mestre, pode saber, no momento em que um evento chega na vida dele, se esse
evento – mesmo se seja vivido de maneira desagradável – pertence a algo que é feito para a evolução dele.

Vocês sabem, em minha vida, eu passei certo tempo atrás do que vocês chamam as grades, e durante esse
episódio, que eu vivi como profundamente injusto, porque totalmente injustificado, eu meditei, longamente.
Mas apenas bem mais tarde é que eu compreendi o sentido da lição: o momento em que foi necessário
interiorizar, ao máximo, certo número de coisas, para preparar, eu diria, uma transformação última e final, na
mestria que eu vim realizar.

Então, é preciso centrar-se na vontade de aspiração, na vontade de mestria, que corresponde a um abandono,
de algum modo, à vontade divina.
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de algum modo, à vontade divina.
O que não é preciso, em contrapartida, é tentar orientar os eventos de sua vida em relação ao que a
personalidade decide.

Então, é um saber dosar entre soltar, deixar rolar e vontade divina e vontade não da personalidade, mas
vontade da alma, que é aspirar nessa Luz, ou seja, pedir que a vontade do Céu faça-se.
Isso é um desejo, não é uma oração, poderia ser a prece do coração ou a oração do coração.
Depois, o resto deve fazer-se de acordo com princípios bem conhecidos na espiritualidade, que vão, hoje,
bem além do que eu exprimi e do que ensinei em minha vida.
Isso corresponde a um processo que era chamado, há ainda pouco tempo, o fenômeno de sincronia.

A sincronia são os eventos que se produzem em relação a um caminho espiritual e que vão pôr em nossa
estrada os elementos necessários para o cumprimento de nossa Divindade.
Mas, hoje, desde alguns anos, e cada vez mais, vocês entram no que se chama a fluidez da Unidade, que é
além da sincronia.
Então, essa fluidez da Unidade os faz passar, às vezes, por momentos extremamente difíceis, momentos nos
quais vocês têm a impressão de tudo perder, ao nível familiar, ao nível profissional, ao nível da habitação, ao
nível de coisas que lhes parecem, por vezes, profundamente injustas.
Mas saibam que para todo ser vivo, humano, que está, hoje, no caminho, não pode haver coisas injustas,
apenas há coisas que não são compreendidas no momento em que elas se produzem, mas que terão,
necessariamente, explicação no momento adequado.

O importante é a confiança, obviamente, nas coisas que se desenrolam em nossa vida, porque, jamais, para
um ser no caminho, há, nesse caminho da Divindade, coisas que não vão ao sentido do desabrochar da Luz
interior.

Então, sim, é preciso pedir, mas pedir a Divindade, pedir a Luz, pedir o acesso à quinta dimensão, mas pedir,
obviamente, apenas para sua vida.
Para curas transdimensionais, espirituais, nas quais entidades múltiplas intervêm para agir, às vezes, muito
fisicamente, eu diria, em doenças orgânicas que correspondem a pedidos que foram feitos não é a mesma
coisa.
Aí há, através da intercessão dessas entidades espirituais e dado o número que nós descemos, há uma
multiplicação da energia de quinta dimensão que vai, efetivamente, transcender os limites da matéria, tratar
vocês, mas, também e sobretudo, despertá-los, cada vez mais, para essa dimensão.

Então, se isso passa por uma cura física ou pelo alívio de alguns fardos, sim.
Mas o mais importante não é isso, o mais importante é o acesso a essa quinta dimensão.
Então, sim, é preciso pedir a Luz, é preciso pedir a Divindade, é preciso pedir a revelação do ser espiritual que
se é.
Isso é a coisa essencial a pedir e, depois, deixar estabelecer-se na vida, mesmo se não se compreenda,
sempre, através do abandono, do soltar.
É assim que se descobre o caminho para a própria mestria.

Questão: as entidades que nós temos encarnado podem coexistir em outro plano e pode haver
unicidade dessas entidades?

Cara amiga, se eu compreendi bem a questão, é preciso, já, saber que os planos multidimensionais, para além
da terceira dimensão encarnada, não são mais dimensões separadas ao nível consciência.
É preciso, também, compreender que um ser de Luz, seja de planos da quinta dimensão ou bem mais alto
ainda, da nona, da décima primeira e bem mais alto ainda, é capaz de manifestar-se em sua dimensão, a partir
do momento em que eles tenham os suportes vibratórios para fazê-lo, obviamente, através de um lugar, através
de uma entidade encarnada.

Mas é preciso compreender que elas são capazes, essas entidades, de manifestar-se de múltiplos modos, e
não há fenômeno dizer uma entidade está aí e não alhures.
O Cristo pode estar presente em múltiplos lugares ao mesmo tempo, e em múltiplos corações ao mesmo
tempo.
Isso é a ubiquidade, como vocês chamam.
A ubiquidade é um fenômeno, eu diria, que é natural nas dimensões que são outras que não aquela na qual
vocês vivem (que é profundamente distanciada e separada).

A questão da unicidade.
Pode haver unidade, a unicidade não é o infinito nem o indefinido.
É preciso, efetivamente, compreender que, a partir do momento em que vocês acedem, através do que vocês
chamaram o corpo de Luz, o corpo imortal, através dos termos que vocês empregam hoje, como o corpo de
ascensão, quando vocês constituem esse corpo imortal, quando despertam, muito exatamente, esse corpo
imortal, sua consciência será capaz de expandir-se tanto no plano horizontal, para fusionar com outro ser
humano, com uma borboleta, com uma flor, com uma árvore, com um animal, mas, também, nos planos
transdimensionais nos quais vocês serão capazes de sentir – incorporar mesmo, por que não? – algumas
entidades que vêm de outras dimensões.



Mas isso não é um fenômeno fusional.

É preciso, efetivamente, compreender que, mesmo quando se tem uma consciência expandida, mesmo em
outros planos, as coisas que evoluem na quinta dimensão não têm, verdadeiramente, correspondências totais
com o que evolui na décima primeira dimensão, por exemplo.
As dimensões interpenetram-se, mas um pouco, eu diria, como uma espiral, como uma elipse, se querem, que
repassa por um mesmo ponto, mas em outro grau vibratório.

Então, não há fenômeno de unicidade, vocês podem viver uma experiência de fusão mesmo com a Luz e viver,
mesmo, uma experiência transcendente extremamente total e perturbadora, que os faz viver esse fenômeno de
unidade, ou mesmo de unicidade, com todo o criado e o incriado, mas não é por isso que vocês vão
transformar-se em entidades reais e existentes em outros planos, é claro.

A palavra continuidade é o que corresponderia melhor, eu diria, sabendo que há – como chamar isso... – há
portas, há limiares que são ligados a mudanças de estado vibratório.
Um pouquinho como a água é sempre água, quer ela esteja no estado líquido, no estado sólido ou no estado
gasoso, entretanto, é a mesma constituição.
Há uma continuidade, obviamente, quando vocês passam do gelo ao líquido e, depois, ao gás, entretanto, são
estados vibratórios profundamente diferentes.
Então, há unicidade em relação a uma filiação, digamos, em relação a uma Fonte, Fonte de onde vocês vêm,
de onde nós vimos e para onde retornamos, mas o nível no qual eu retorno não é o mesmo que o nível no qual
vocês retornam.
Obviamente, há filiação comum, Fonte comum, que é a Luz.

Questão: a que correspondem as dores que muitos sentem ao nível da coroa?

Então, cara amiga, é preciso compreender que, quando o corpo de ascensão constitui-se, o corpo de Luz
constitui-se, há certo número, obviamente, de fenômenos específicos que acompanham isso.
Não é uma visão do espírito, não é porque se leu em um livro que o corpo de Luz constitui-se, que se vai
constituí-lo.
Obviamente, a constituição do corpo de Luz corresponde à constituição de certo número de, digamos, circuitos
energéticos novos, que correspondem a coisas extremamente precisas.

Então, eu a remeto, para isso, ao que foi escrito no Apocalipse de São João, quando São João diz «haverá
muitos chamados, eles serão marcados na fronte», marcados pela abertura da energia da coroa, ou seja, do
sétimo chacra acoplado ao sexto chacra, que correspondem, ao mesmo tempo, à Sefiroth Kéter e, também, a
Chokmah e Binah, que é o triângulo sefirótico superior, que é aberto à vontade divina.

Então, sentir a coroa nesses períodos importantes está, perfeitamente, eu diria, na ordem das coisas para
aqueles que estão em um caminho espiritual.
É, de algum modo, o marcador da ativação de certo número de coisas em você: primeiro, a reconexão com sua
alma, em seguida, a reconexão a outras dimensões e, sobretudo, a constituição do que se chama um canal de
Luz entre a alma e o espírito, que se traduz por vibrações que percorrem o topo do crânio, que vocês chamam
coroa.
Então, é um processo perfeitamente normal, no processo do despertar, mas, também, da mestria.

Questão: como ajudar, o melhor possível, uma amiga que é atingida por uma doença?

Então, aí, vocês entram em um problema.
Pode-se, sempre, ajudar as pessoas pela oração; pode-se, sempre, ajudar as pessoas, de uma maneira ou de
outra.
O melhor modo que vocês têm de fazer, quando não é seu papel de ser terapeuta, é preciso evitar, a todo
custo, transformar-se, eu diria – é um pouco pejorativo – em salvador, ou seja, aquele que vai querer, a todo
custo, ajudar as pessoas, a despeito delas.
Vocês estão, hoje, engajados, neste planeta, em um caminho de mestria, mesmo aqueles que o recusam.
Então, cada ser humano é totalmente livre de seu caminho.

Agora, ajudar o outro quer dizer, simplesmente, olhá-lo com amor, senti-lo com amor, e já é enorme.
A melhor coisa que vocês podem fazer para outro ser humano é mostrar-lhe seu estado de mestria em curso
de elaboração, e isso é válido para todo ser humano.

A melhor ajuda que vocês podem aportar não é através da vontade de ajudar alguém, é estarem, vocês
mesmos, em contato com sua própria Divindade e, quando vocês se aproximarem de um ser doente, através
de sua Divindade aberta, realizada, em curso de realização, vocês emitirão vibrações de Luz, obviamente, e
esse estado vibratório de Luz pode, em alguns casos, ter uma ação terapêutica ou, em todo caso, ajuda, de
qualquer modo, essas pessoas ditas doentes.
Esse é o aspecto, eu diria, vibratório, o mais importante.

Questão: poderia desenvolver sobre o que você chama a «mestria»?



A mestria é ter, já, a mestria sobre seu desenrolar de vida, não no desenrolar dos atos quotidianos, obviamente,
mas, já, a mestria no interior de si, do que nos anima.
Então, o que é que anima um corpo humano na encarnação?
Obviamente, é a energia da alma, em primeiro lugar, portanto, é preciso fazer a vontade da alma, isso quer
dizer estar em contato com sua alma.
Agora, se querem, se os elementos que estão no interior do homem não são controlados – assim como vocês
não chegam à mestria no exterior, da água, do fogo, do ar e da terra, do mesmo modo, antes da mestria –
vocês são incapazes de controlar o que os anima, ou seja, antes de tudo, o estado emocional.

Então, a mestria é, já, não asfixiar, não suprimir as emoções, mas, já, compreender, ser capaz de compreender
como isso funciona no interior de si, não ao nível das engrenagens energéticas, dos chacras ou dos corpos
espirituais, mas, já, ser capaz de controlar seus próprios impulsos, controlar suas próprias aspirações da
personalidade que quer sempre mais, isso é importante.

A mestria não é algo que se obtém com uma ascese.
Era importante, em minha vida, eu falei disso, mas, hoje, a mestria é-lhes oferecida, dado que as energias que
eu chamei transdimensionais estão aí, entre vocês, já há numerosos anos.
Elas estão aí para permitir-lhes acolhê-las, fazê-las suas e deixá-las transformá-los.

A mestria é o soltar, em relação à sua vontade pessoal de sucesso social, por exemplo, para alguns, de
sucesso afetivo para outros, de sucesso profissional ou sucesso de um quadro, por exemplo, e não sei mais o
quê.
É deixar trabalhar, em si, a vontade divina, deixar desenrolar-se a vida, simplesmente, estando no sentido
dessa vida e estando na irradiação da Luz interior, da Fonte que vocês são, da Luz que vocês são.
Isso é a mestria.

Questão: poderia desenvolver o que você chama a fluidez da Unidade?

A sincronia é a primeira etapa que se manifesta, não quando da mestria, mas quando do que se chama o
despertar, ou seja, o primeiro reencontro com a Luz, no momento em que os chacras do alto do corpo ativam-
se para receber o que se chama a Shekinah, o que vocês chamam a polaridade da Luz feminina do Pai, se
querem.
Então, isso é o despertar e, quando o despertar chega, acontece a sincronia.
A sincronia é o quê?
É muito simples: você diz «gostaria de encontrar tal pessoa», você emite um pensamento, a pessoa chama-o.
Você pensa em um título de livro que gostaria de ler e ele lhe cai no colo, e assim por diante.
Esses são os fenômenos de sincronia.

A fluidez da unidade vai bem além da sincronia; a fluidez da unidade é um processo que é diretamente ligado à
mestria, ou seja, na fluidez da unidade vocês abriram, além dos chacras do alto, certo número de portas e, em
especial, o que se chama a porta do éter ou a porta da quinta dimensão, que lhes permite constituir um canal
extremamente preciso, que é chamado o canal do éter, que os põe em contato com a quinta dimensão.
A quinta dimensão é além do que Sri Aurobindo, por exemplo, chamava o Supramental.
Na quinta dimensão não há lugar para a sombra, não há lugar para o mental, não há lugar para a emoção, não há
lugar para as dúvidas, há apenas o desenrolar da plena manifestação e da plena potência da Luz.

Então, quando se entra na fluidez da unidade, as coisas desenrolam-se em acordo com a vontade divina e sua
vontade pessoal apaga-se diante da vontade divina, para fazer apenas uma.
E, aí, as coisas acontecem em hipersincronia, ou seja, tudo o que chega é portador de sentido, o que não quer
dizer que seja preciso, a todo custo, procurar um sentido para um pássaro que atravesse diante de vocês,
entretanto, todas as coisas importantes da vida revestem um sentido sagrado.
Isso é a fluidez da unidade, mas é, unicamente, ligada, não ao processo do despertar, que corresponde à
ativação dos chacras superiores, mas, realmente, à constituição do que se chama o canal do éter, que os põe
em contato, diretamente, com a quinta dimensão.

Questão: poderia fazer uma atualização do que acontece nesse momento, globalmente?

É apenas a amplificação do que já começou desde o ano passado e, eu diria, que entre o período de 2005 e
2012, vocês entraram nos sete últimos anos de transformação possível.

Então, esses fenômenos de transformação não são, eu diria, tão suaves, tão calmos como o que acontecia no
tempo antigo.
O que acontece, hoje, para os seres na busca e, também, para todo o planeta, é que vocês vão encontrar-se
postos em face de coisas extremamente violentas, brutais, que vão obrigá-los a corrigir o alvo, em seus
caminhos.

Então, para alguns, isso será ao nível profissional, para outros, será ao nível emocional, para outros, será ao
nível afetivo, nas relações, no casal ou com os filhos.
É preciso aceitar isso, não é preciso deixar-se andar por cima, mas é preciso, efetivamente, compreender o
sentido dos eventos que chegam.



Então, sim, efetivamente, para muitos seres no caminho, há a impressão de que é muito difícil e, sim, é difícil,
porque isso necessita, eu diria, de certo número de reajustes, e esses rejustes, para alguns de vocês, são
giros a 360 graus: gira-se como um catavento, antes de encontrar o bom sentido e dá-se meia volta, mas isso
faz, também, parte do caminho para o despertar e, também, para a mestria.
O que quer dizer que tudo deve ser, eu diria, retificado, corrigido, para aceder à quinta dimensão.

Então, há certo número de coisas que pareciam normais em nossa vida – isso podia ser uma profissão que
ocupava toda a nossa vida ou um amor, que ocupava toda a nossa vida – e, de um dia para o outro, isso muda.
Sente-se bem, no interior de si, quando se está encarnado, que, de um dia para o outro, há coisas que
empurram.
Em minha vida, também, a título de minha mestria individual, eu vivi isso, mas vocês o vivem, agora, ao nível
coletivo.

Mas lembrem-se, em numerosas reuniões que tivemos, eu falei de analogias que existiam entre o que
acontecia no interior e o que vocês observavam no exterior.
Os movimentos dos elementos no exterior correspondem ao que acontece no interior de vocês: quando ar é
liberado, a cólera libera-se, no interior de vocês.
E os fenômenos de sismos, os fenômenos ligados às águas, os fenômenos climáticos, também,
correspondem ao que acontece no interior de vocês, e são fenômenos de reajuste, eu diria, essenciais, que
preparam os alinhamentos, que preparam a mestria, que preparam o despertar e as transformações finais que
vão sobrevir durante este período de seis anos.

Então, efetivamente, há períodos nos quais isso vai tornar-se, a priori, cada vez mais difícil, porque é físico que
é difícil, não é a alma, a alma exulta, ao contrário, a alma está contente com o que acontece.

Então, por vezes, na vida material, não é evidente, por vezes, na vida, em alguns setores, isso coloque
problemas, mas porque é pedido para ir para esse soltar, extremamente importante.
Eu diria, de algum modo, é como ao nível dos elementos: em sua vida, a um dado momento, vocês não
saberão mais para onde voltar-se, e vocês apenas poderão voltar-se para si mesmos, no interior de si
mesmos, para encontrar sua Divindade, para encontrar sua própria Fonte e, portanto, seu despertar e, portanto,
sua mestria.
É apenas naquele momento que as portas abrir-se-ão, totalmente.

Questão: como encontrar essa Fonte, se o corpo ou o «moral» é atingido?

A experiência prova, caro amigo, que, quando o corpo é atingido, quando a alma é atingida, ou quando o mental
é atingido, nos períodos de grande escuridão, encontra-se a Luz.
Infelizmente, o ser humano é assim construído, nessa estrutura de terceira dimensão (não ao nível de sua
alma, felizmente), que ele tem, eu diria, frequentemente, a noção de um traumatismo – corporal, físico, mental,
emocional – que será, de algum modo, o elemento desencadeador da transformação, porque inúmeros seres
humanos, mesmo na busca, satisfar-se-iam em estar em uma condição bem equilibrada, na qual tudo vai bem,
na qual não há ondas e tudo parece sereno.
Mas, de fato, não é isso a alegria interior.

A alegria interior é o momento no qual, simbolicamente, perdeu-se tudo, no qual se perde tudo e se aceita
entregar-se à vontade divina.
Aí, eu não falo de evolução espiritual, eu falo de revelação espiritual, eu falo da última transformação.
Então, enquanto há um caminho espiritual e bem leve, que não vai perturbar os hábitos, que vai pô-los em uma
busca que os satisfaz e que não se intromete demasiado em sua vida, é muito satisfatório para o ego, sim, para
a personalidade, mas não para seu objetivo final, que é o de realizar sua Divindade.

Aí, nós não falamos mais de evolução espiritual, nós falamos, realmente, da transformação final, ou seja, do
despertar e da mestria que os conduzem ao limiar de uma nova vida, em outro estado vibratório, outro estado
de funcionamento no qual não há mais lugar para a sombra, no qual não há mais lugar para a dúvida, para que
sua Luz emirja das profundezas da terceira dimensão, para permitir-lhes descobrirem-se a si mesmos.

Então, efetivamente, por vezes, isso pode parecer difícil, mas eu posso assegurar-lhes de que, quanto mais
isso for difícil, melhor será depois, e eu não sou masoquista.
Mas isso não é desejado pela Divindade.
Ainda uma vez, compreendam bem que eu não faço o masoquismo, ou, como vocês chamam isso?
O dolorismo [dor e sofrimento].
Eu digo, simplesmente, que o ser humano tem tendência a fossilizar-se em funcionamentos, fossilizar-se em
hábitos, mesmo espirituais.

Ora, a Luz e a Fonte encontram-se apenas através de uma revolução, e a revolução, por vezes, pode fazer mal.
E a revolução é indispensável para encontrar o que vocês têm a encontrar, para serem desembaraçados da
ilusão na qual nós temos vivido mais de cinquenta mil anos.

Tudo o que eu posso dizer é que, enquanto não se encontrou, isso quer dizer que não se procurou no bom



lugar, simplesmente e, geralmente, isso quer dizer que se procura onde não é preciso.
O único lugar onde procurar não é, sobretudo, em referências exteriores e, sobretudo, não em referências
religiosas, sobretudo, não em fenômenos exteriores.
É preciso nutrir-se a si mesmo para encontrar-se.

Então, é, como dizia nosso amigo Krishnamurti em sua vida, ele dizia: aquele que não foi ao outro lado,
obviamente, não pode saber o que há do outro lado, então, não ouse ali ir, mas pergunte como é do outro lado.
É o mesmo princípio, cara amiga, ao nível de sua alma.
Não há a procurar, mesmo se os fenômenos de sincronia, de fluidez da unidade manifestem-se, é que você
procura a Fonte exterior a si.
A Fonte é você, e unicamente você.
Essa é a palavra mestre do fim: a Fonte é você e, unicamente, você.
Essa é a resposta.

Questão: por que, apesar de uma cura real, alguns sintomas podem persistir?

Isso quer dizer que o mental estava tão habituado a esses sintomas, que ele ainda não compreendeu que foi
curado.
Infelizmente, é a verdade, nada mais há.

Então, por vezes, há uma latência, porque o mental trabalhou muito, através, mesmo, de uma busca, eu diria,
simbólica, uma busca espiritual, e é preciso que o mental, também, chegue a calar-se, definitivamente.
E, aí, o sintoma é o sintoma do mental.
Nada mais há a compreender.
A partir do momento em que a causa desapareceu, se o sintoma ainda está aí, é que o mental não
compreendeu.

Questão: como superar essa influência do mental?

O mental é o último monstro que vocês têm a vencer.
O primeiro monstro, obviamente, é o mundo dos desejos, dos impulsos, o mundo das emoções.
Depois, para chegar a essa porta que corresponde ao supramental, e além, é preciso, efetivamente, vencer o
mental.
Mas nós temos funcionado durante tanto e tanto tempo com o mental, que não é evidente poder acalmá-lo
porque, a partir do momento em que vocês se dizem «eu vou acalmar meu mental», vocês já estão no mental.
É esse o problema, é que, mesmo quando vocês têm a impressão de fazer o vazio, o mental está aí, e ele
observa.

A transcendência é ligada à parada do mental.
Se vocês conseguissem parar o mental, ainda que apenas um tempo extremamente curto, a iluminação
chegaria, imediatamente.
O único modo de parar o mental é, primeiro, deixar lugar ao despertar, ou seja, sentir o que se chamam as
energias da coroa.
Então, quando a energia da coroa está ativada, há sinais extremamente precisos que se manifestam.
Há um, que é extremamente importante, porque é nesse sinal que deve orientar-se o que se chama o vazio e a
clareza mental, é não meditar, mas concentrar-se no som interior – que é o som da alma – que é ouvido do
ouvido esquerdo.

Então, naquele momento, progressivamente e à medida que vocês penetrarem, em consciência, ao nível do
som, o mental calar-se-á e, a um dado momento, o som vai modificar-se.
Há certo número de sons que vão aparecer no ouvido e, por vezes, no meio da cabeça, até chegar ao que se
chama a música das esferas; esse é o último estágio.

Quando se chega à música das esferas, o mental não pode mais interferir e, aí, intervém a irrupção da
dimensão supramental da quarta dimensão, que vai deixar lugar à quinta dimensão.
Então, não há ferramenta para fazer calar o mental.
Vocês podem meditar, como alguns budistas tibetanos, durante várias vidas, para purificar o mental, mas, como
vocês dizem, como é a expressão? «macache bono» [não dá].
Vocês podem ali passar milhares de vidas, isso, absolutamente, nada fará, vocês reforçarão, cada vez mais, o
mental.
O mental é algo que não consegue controlar-se.

A mestria não é a mestria do mental, é, justamente, fazer calar o mental.
Então, o mental, não vale a pena dizer a ele para calar-se, ele não se calará, jamais, em contrapartida, é preciso
desviar a consciência para outra coisa.
Então, os messias do início do cristianismo criaram a oração do coração, retirar-se aos desertos.
Isso era perfeitamente possível, mas, hoje, basta-lhes concentrar-se na energia do despertar.
A partir do momento em que vocês tenham despertado essa energia, pouco a pouco, o mental vai – assim que
chegarem à música das esferas – apagar-se, por si mesmo, para deixar-se preencher pelo supramental.



Então, é difícil, nesse momento, porque é, ao mesmo tempo, mais fácil (porque a energia da Shekinah está aí,
do Espírito Santo, se preferem), mas, ao mesmo tempo, é mais difícil, porque, com as dificuldades da vida,
vocês têm tendência, a maior parte, a ter o mental que pedala no chucrute, como se diz, ou seja, ele pensa
muito.
Infelizmente, são as circunstâncias atuais que fazem com que, ao mesmo tempo, a Fonte seja mais fácil a
encontrar, mas, ao mesmo tempo, o mental vai tentar afastá-los da Fonte.

Questão: as modificações que eu aportei à minha vida, ultimamente, são corretas?

Cara amiga, as modificações sobrevindas na vida, recentemente, correspondem a mudanças que eram
desejadas há muito tempo.
Então, houve a coragem, eu diria, para passar ao ato em relação a essas mudanças.
Então, nesse sentido, elas vão, eu diria, essas modificações, ao sentido do alívio, portanto, de uma facilitação
do que deve chegar.

Então, é perfeitamente justificado e perfeitamente correto, é algo que era importante levar a efeito.
Então, é preciso que você ouse abandonar os modelos nos quais você encontrou certa forma de desabrochar,
porque isso não é o despertar, é um desabrochar.
É preciso aceitar afastar de você os caminhos que você fez até o presente, que lhe aportaram esse
desabrochar para encontrar-se toda nua, em face de si mesma, para encontrar-se a si mesma, mas isso é uma
diligência mais interior do que exterior, não são as transformações em sua vida, as maiores transformações
exteriores já ocorreram.

Questão: poderia falar-nos de entidades ditas negativas?

Então, eu diria, vamos considerar dois pontos de vista.
Primeiro, o ponto de vista da lógica energética: a partir do ano de 1987, as portas do astral foram abertas, o
que faz com que a maior parte das entidades que não pertencem à Luz autêntica foram ou precipitadas na
encarnação, ou precipitadas nos planos astrais os mais próximos da Terra, e elas se manifestam, obviamente,
de maneira muito mais fácil, também.

Então, é preciso, efetivamente, compreender.
Esse é o ponto de vista energético, que é ligado à abertura das portas em 1987, que corresponde à influencia
do Sol Central da galáxia que veio misturar-se, de algum modo, do destinado da Terra e que abriu algumas
portas, que permitiu, também, a abertura, obviamente, à sacralização do planeta.
Entretanto, isso atraiu certo número de entidades mais próximas de vocês a vir em contato com vocês.
É exatamente a mesma coisa para entidades chamadas extraterrestres, que pertence a sistemas involutivos
que ainda não terminaram de involuir.
Essa é a realidade energética, ligada à abertura de portas e de limiares.

Então, agora, há outra realidade, muito mais importante, e ela concerne, diretamente, a cada ser humano com
ele mesmo.
Não se esqueçam de que a terceira dimensão é um mundo distanciado, separado, no qual vocês estão, sem
parar, classificando, permanentemente, ao nível mental, ao nível emocional, ao nível de sua vida, entre o que é
bem e o que é mal, em todos os sentidos do termo.
Então, enquanto vocês estiverem nesse modo de funcionamento, atrairão a vocês entidades boas, mas,
também, más.

Então, é questão de subir sua taxa vibratória, ir para o despertar, ir para a mestria e, quanto mais vocês forem
para essa direção vibratória, mais as forças da sombra tornar-se-ão insignificantes, ou seja, a um dado
momento, efetivamente, na evolução espiritual, vocês são confrontados a forças de Luz, forças da sombra,
para permitir-lhes fazer seu caminho de discernimento, mas, também, de aprendizado, isso é lógico, é normal,
isso faz parte da evolução normal.
Mas, em período de revolução, como aquele que vocês vivem agora, é importante subir o nível vibratório de
maneira a ser cada vez mais transparente, cada vez mais claro, cada vez mais luminoso, cada vez mais religado
à Fonte que vocês são e, nesse caso, a sombra não pode mais ter tomada.

Mas se seu mental tenta, ainda, dicotomizar entre bem e mal, vocês serão confrontados às forças da sombra,
obviamente.
O que acontece do exterior, que vem chocá-los é, também, o que acontece em seu interior.
Se seu interior está corretamente polarizado, todo, inteiro, inclinado para a mestria, para a Fonte, a sombra nada
mais pode, ela pode apenas explodir ao seu contato.

Então, é um caminho, efetivamente, que é, ao mesmo tempo, energético (pela realidade energética do acesso
à quinta dimensão e a purificação da dimensão intermediária, que é a quarta dimensão), mas, também, de seu
próprio caminho de consciência.

Questão: por que tantas pessoas sentem um sentimento de impotência?

O sentimento de impotência, cara amiga, o sentimento de estar paralisado ou de impotência em relação a



eventos que chegam é, infeliz ou felizmente, uma constante, para muitas pessoas no caminho.
Então, é preciso centrar-se, cada vez mais, no som interior, em sua Fonte interior.
É-lhes pedido, através das experiências, não, necessariamente, para arregaçar as mangas e bater-se, sem
parar, contra coisas que são inevitáveis, ou mesmo inexoráveis.
Convém-lhes, quando algo os põe nessa situação de impotência, não lutar contra (porque, quanto mais vocês
lutarem, mais nutrirão a adversidade, isso é uma constante), mas o importante, hoje, é voltar-se para sua Fonte
interior, para a Divindade que vocês são, porque nada mais deve ter importância do que isso, e essa é a
vontade da Luz, fazê-los tomar consciência de que só conta a Luz e nada mais que tudo o que vocês
construíram – seja nos papéis sociais, seja na riqueza, na pobreza, seja nos laços familiares, seja em tudo o
que vocês construíram – finalmente, não tem qualquer espécie de importância em relação à sua Divindade, e
que alguns seres têm necessidade de ver destruído o trabalho de uma vida para poder encontrar a Divindade.

Então, isso pode parecer difícil a dizer, mas corresponde, exatamente, à época que vocês vivem.
É urgente que o máximo de seres humanos encontre sua Divindade e sua Fonte, mais do que urgente.

Questão: onde estão os planos de evolução do planeta, hoje?

Vou dizer que, mesmo nos outros planos, nada acontece como se previa.
Primeiro, há a escala do tempo, que não é a mesma; em seguida, houve períodos, eu diria, extremamente
críticos, porque as efusões da energia de quinta dimensão, obviamente, desencadeiam reações.
Então, vocês veem, mesmo a título individual, o que lhes acontece quando estão no caminho espiritual em
relação a essas transformações ligadas à emergência da quinta dimensão, que vêm colidir sua vida, e vocês
imaginam, efetivamente, que, para aqueles que não estão completamente abertos ou que recusam essas
dimensões, obviamente, as resistências provocam desgastes muito mais importantes na crosta sutil planetária.

Então, há seres que passam o tempo a reajustar as redes magnéticas do planeta, com períodos, eu diria,
extremamente críticos.
Sobretudo que ninguém pode dar uma escala de tempo para o advento real, concreto, da quinta dimensão, a
não ser que nós temos uma data prazo, eu diria, uma data prazo que não se pode ultrapassar, o que quer que
aconteça.

Então, resta, ainda, tempo, obviamente, resta certo número de pares de anos, mas não são centenas de anos,
é o espaço de uma vida, eu diria, mesmo, de uma dezena de anos, ou mesmo muito menos, em relação ao fim
de 2012.

Então, obviamente, há períodos de reajuste, mas há muito, muito numerosos seres que vivem no intraterra, que
estão vigiando para que esse planeta vá para onde ele deve ir, ou seja, para sua sacralidade a mais íntima, e
que a maior parte dos seres humanos que estão no caminho viva o despertar e viva a mestria.
É por isso que, para alguns de vocês, os eventos da vida tomam, por vezes, um aspecto de cataclismas, de
transformações e de perturbações, porque é importante que vocês vivam isso, cada um em seus domínios,
obviamente, para fazê-los compreender que aquilo a que vocês estavam apegados e que, por vezes, fazia o
centro de sua vida, não é importante, que o sentido da vida é encontrar a Luz e nada mais e que isso, agora,
como eu dizia, é extremamente urgente.

Questão: o que se tornarão aqueles que não estariam prontos para passar à quinta dimensão?

Bem, eles serão reciclados, simplesmente, e recomeçarão um ciclo de cinquenta mil anos.
Porque, o que é que acontece na quinta dimensão?
É a Terra que é sacralizada e os seres que são capazes de ali viver nos novos Céus e novas Terras,
renovados.
Os outros serão reciclados, mas não faltam planetas para experimentar a terceira dimensão.
E não se esqueçam, também, de que, quando se diz isso, tem-se a impressão de que há a terceira, há a quinta
do outro lado, mas não se esqueçam, tampouco, de que isso quer dizer que talvez a Terra vá cindir-se (como
se dizia, há pouco, em relação às multidimensionalidades) em uma Terra de terceira e uma Terra de quinta.
Isso, de momento, faz parte do grande segredo.

Questão: a experiência mística leva ao despertar?

O processo vivido foi da ordem da experiência e não da ordem do estabelecimento definitivo nesse nível
vibratório atingido.
Até então, é um processo que corresponde a uma intrusão, no verdadeiro sentido do termo, intrusão da
dimensão da Luz na realidade dessa terceira dimensão na qual as coisas, na qual a consciência vai transcender
a dimensão habitual para passar ao que e chamada a consciência cósmica.
Eu responderia: o importante não é viver a experiência, mas estabilizar-se nesse nível de consciência; isso é a
mestria.

A experiência deixa o gosto, depois, quando se volta, de algo que era magnífico, como a experiência EQM
[EQM – experiência de quase morte] que, no entanto, é extremamente transformadora para aqueles que a
vivem, que transforma os casulos de Luz e as irradiações, mas não é, ainda, a mestria.
Isso é o despertar, a mestria é além, é viver, permanentemente, nessa dimensão, é a energia, por exemplo,



que lhes aporta a Mamãe, quando ela vem.

Maria transmite-lhes essa energia de quinta, de maneira irradiante, é isso que é preciso atingir não é a
renovação da experiência.
É um estado que é preciso atingir.

Questão: a oração é um meio para subir a taxa vibratória?

A oração centrada na oração do coração, em si mesmo, não a oração de pedido, é, efetivamente, um estado,
eu diria, específico, que faz subir a vibração.
O problema, hoje, é o de estabilizar a vibração e não atingir uma experiência ou um estado de oração a um
dado momento e depois, após, voltar a descer para lidar com suas ocupações.

A meditação ao nascer do Sol foi, também, um ato importante de minha vida, assim como a paneuritmia, que
permitia tocar o nível de consciência diferente do comum.
Hoje, eu diria que as coisas são um pouco diferentes porque, ainda uma vez eu repito a palavra, não se está
em uma evolução, está-se em uma revolução que diz mudança de estado de consciência e de estado cântico
da energia e da própria vibração do átomo, da própria vibração da Luz.

Então, a subida vibratória corresponde – o melhor que eu posso encontrar – a abandonar-se, entrar no soltar
em relação à vontade do que acontece em sua vida.
A subida vibratória é onipresente.
A energia do Espírito Santo, o espírito da quinta dimensão está aí, ao alcance da mão, basta abrir-se a ela para
subir na vibração.
É o que eu proponho e, quando eu vou, Maria chega.
É o que se vive nas curas espirituais, também, das quais eu participo.
Isso é uma subida vibratória que é profundamente, eu diria, transformadora, infelizmente, não para todo mundo,
porque é preciso aceitar essa energia, aceitar fazê-la sua e aceitar apropriar-se dela.
Isso necessita, obviamente, de abandonar os medos, todos os medos.

Questão: por que não se podem ver as entidades que nos acompanham?

Se você não vê as entidades que se manifestam, cara amiga, é que há uma razão que é muito simples: se você
visse as entidades, talvez, você desmaiasse.
A maior parte das entidades trabalha.
Vocês as sentem, vocês as veem no trabalho, através do que acontece em sua vida, mas vocês nem sempre
têm a possibilidade – para muitos seres humanos – de vê-las, realmente, no trabalho, porque é preciso poder
suportar esses fenômenos, porque, a partir do momento em que vocês veem as entidades, vocês fazem
apenas sentir, vocês, entre aspas, entram em um processo físico que é chamado a dissociação.

É preciso ser capaz de gerar a dissociação.
A dissociação é um processo extremamente traumático nas estruturas, porque vocês veem duas realidades ao
mesmo tempo.
Ora, o cérebro não está habituado a ver duas realidades ao mesmo tempo e, se vocês veem as entidades,
realmente, tal como elas são, arriscam, realmente, desmaiar, se não estão estruturados para vê-las.

É por isso que a maior parte das pessoa sente as entidades, veem-nas no trabalho, podem, por vezes, ouvi-las
ou trocar com elas em um modo telepático, digamos, mas não têm acesso à visão.
É uma proteção, de algum modo.

Questão: como abandonar os medos sem passar pelo mental?

Toda a estrutura humana de terceira dimensão – estrutura cerebral compreendida, estrutura celular
compreendida – foi construída a través do aprendizado de medos, que era ligado à sobrevida da espécie.
Tudo isso é inscrito, profundamente, nos genes.
É inscrito, profundamente, na célula.
É inscrito, profundamente, no cérebro, portanto, isso faz parte da terceira dimensão.

Então, o único modo de vencer os medos é não lutar contra, é compreender que todos os medos são apenas
construções que são ligadas ao medo da falta, ao medo de morrer, ao medo de não ser amado.
Todos os medos fazem parte de obstáculos que são colocados à sua mestria.
Então, não se pode aceder à mestria controlando os medos e os medos devem evacuar-se através do
aumento vibratório.

Quanto mais vocês se aproximam de sua Fonte, de quem vocês são, mais o medo afasta-se.
Há medos, apesar disso, que são profundamente escondidos, porque são ligados a uma experiência de vida
traumática nessa vida ou em outras vidas e que, mesmo apesar do despertar, permanecem, ainda, presentes,
porque é a estrutura biológica que é, também, assim feita.

Então, o abandono dos medos apenas pode fazer-se através da certeza da Divindade de quem vocês são,



isso é extremamente importante, mas vocês não podem eliminar os medos um por um, assim como não
podem eliminar o carma um por um.
É preciso entrar na sacralidade, na fluidez da unidade, em sua Divindade, é a única solução.
Vocês não podem caçar os medos, porque haverá outros deles, sem parar, vocês podem apenas escapar,
entre aspas, de seus medos, subindo nesse nível de consciência da quinta dimensão.
Grosso modo e em resumo, progressivamente e à medida que seu nível vibratório aproximar-se da mestria,
após o processo de despertar, vocês se aperceberão de que a maior parte desses medos que os habitava até
o presente afastaram-se de vocês e vocês vão chegar a conceber esses medos como um processo – que faz
parte, talvez, de um processo biológico ou adquirido através da educação ou através da memória de suas vidas
passadas – que não é mais vocês porque, de fato, não são os medos que vão deixá-los, mas são vocês que
deixam os medos, por seu distanciamento desses medos, por sua subida vibratória.

Vocês vão deixar a terceira dimensão, vão abandonar o mal, o bem, vão abandonar o julgamento, vão
abandonar as emoções que, até o presente, faziam de forma a que vocês desejassem isso ou aquilo.
Essa é a verdadeira mestria, mas é difícil a explicar, não há técnica, propriamente dita.
As técnicas que eu ensinei em minha vida eram técnicas que permitiam a evolução espiritual lenta, como era o
caso, de vida em vida, progressivamente.
Mas, em minha vida também, assim como meu Mestre Bença Deunov, havia sido predito que haveria um
período de iniciação maior da humanidade, que é uma iniciação pelo fogo.

Essa iniciação pelo fogo corresponde à mestria e ao acesso ao éter, mas isso é um processo que não
conhece, eu diria, técnicas, tais como eu as ensinava em minha vida.
Vocês não podem desembaraçar-se dos medos por uma técnica.
Vocês não podem desembaraçar-se de seu carma estudando, sem fim, os carmas que vocês estabeleceram
nessa vida.
Vocês não poderão desembaraçar-se de suas memórias celulares trabalhando na decodificação dessas
memórias, porque é sem fim.

A única coisa para a qual vocês se voltam é sua Divindade, e é, também, a armadilha da espiritualidade, há vinte
anos, de arrastá-los para o que eu chamaria, eu, caminhos transversos, nos quais vocês têm a impressão de
conhecer-se cada vez melhor, através de técnicas, através de modelos de consciência, através, também, de
implementações de estudos simbólicos ou da astrologia ou dos tarôs e não sei o que mais.
Mas isso os afasta de sua Fonte, isso não os aproxima de sua Fonte.
Essa foi uma grande armadilha que o mental que os fez crer que, através do estudo de tal coisa ou de tal coisa,
vocês vão encontrar a Divindade.
Mas isso é falso.

Questão: o fato de não mais ter desejos ligados à alimentação é um sinal dessa evolução?

É claro, é um dos sinais essenciais.
Há dois sinais essenciais, independentemente dos sinais energéticos ligados ao despertar, mas, quando vocês
se aproximam da mestria, os fatores alimentares são profundamente transformados porque, na quinta
dimensão, não há mais necessidade de alimentos, porque vocês se nutrem, diretamente, do éter e de Luz.

Questão: qual é o segundo sinal?

O segundo sinal concerne ao desejo, no sentido o mais amplo.
Há uma única vontade: é a de encontrar a Divindade, mas o desejo – sexual ou outro – torna-se como
secundário.
O que não quer dizer que o acesso à quinta dimensão contradiga o fato de comer ou contradiga o fato de ter
relações com um parceiro, eu não disse isso, eu disse, simplesmente, que, quanto mais a alma aproxima-se de
vocês, mais vocês se afastam de condições de vida da terceira dimensão, mais vocês entram no não desejo,
mais vocês entram na não necessidade.
E isso os preenche de alegria, não é algo de triste, não é algo de imposto e forçado.
Se vocês se impõem e se forçam, é que não é a mestria.

É a hora de deixar o lugar, eu creio, a Maria, ela está aí e espera para derramar suas energias de quinta
dimensão.
E eu, caros amigos, eu lhes digo até breve, eu lhes aporto toda a minha bênção e eu lhes digo, talvez para
alguns, até amanhã, mas, aí, estarei em outro papel com vocês, na sala ou, talvez, até outra vez.

Aí está, recebam todo o meu amor e até breve.
___________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como de nosso hábito, eu lhes aporto
toda a minha bênção para começar, sobretudo, neste período que é extremamente propício para essa famosa
bênção dos planos que correspondem a naturezas que estão bem além de sua dimensão, na qual vocês
vivem.
De fato, nós chegamos a um período extremamente propício para a abertura de algumas portas que lhes
permitirão aceder, muito mais facilmente, ao seu estado de Divindade interior.
É um período extremamente propício, até o fim deste ano, para viver isso, reforçar isso e desenvolver tudo o
que faz sua Divindade em vocês, no interior de suas estruturas, no interior do que faz o que vocês são.

Obviamente, isso corresponde à ativação de algumas portas e de algumas novas vibrações, no próprio interior
de suas células.
Esse processo foi iniciado graças ao Senhor do Carma, o grande mestre Orionis, que comanda os destinos,
obviamente, de todo o conjunto desse Sistema Solar.

Questão: como evoluem as energias, nesse momento?

A evolução das energias, como eu já disse em numerosas reprises, desde o período do outono, corresponde
a uma grande agitação elementar, ao nível do planeta e, também, força de reajustes no planeta, mas, também,
obviamente, como vocês compreenderam, no interior de vocês mesmos, período no qual as coisas são
recolocadas, eu diria, a zero, como vocês dizem, como expressão que corresponde a um recomeço de algo
de profundamente diferente.
Um pouquinho como vocês puderam vivê-lo, para muitos seres humanos neste planeta, na abertura da quinta
dimensão, na qual as coisas são aplainadas, na qual há decisões que devem ser tomadas, na qual as coisas
são cortadas e na qual tudo deve recomeçar sobre novas bases.

A energia de quinta dimensão é o derramamento da energia de Melquisedeque que desce.
Obviamente, como vocês compreenderam, é uma irradiação de natureza cósmica que chega no topo do crânio,
e os seres que não estão prontos para receber essa irradiação no topo do crânio, as energias não vão penetrar
por esse lugar, elas vão penetrar alhures, ou seja, nos chacras abertos e, em especial, ao nível do terceiro
chacra, que é ligado ao ego.

Então, haverá reforços do ego ou, então, egos vão, ainda mais, inflar-se ou, ao contrário, explodir, e
ressurgimento de emoções negativas.
A energia cósmica desce, é a Luz pura, mas, de acordo com o lugar de recepção da Luz, de acordo com a
possibilidade de abertura, os efeitos não são, de modo algum, os mesmos.

Questão: o que é, hoje, da mulher e do homem interiores, do yin e do yang?

Eu não compreendo.
Ou fala-se em linguagem vertical, ou seja, alinhamento de energias da personalidade com as energias da alma,
caso em que eu compreendo.
Agora, se se fala ao nível da personalidade, de yin e de yang, isso quer dizer que não se superou o nível da
dissociação yin/yang próprio à personalidade, que não se integrou na dimensão da alma ao nível da fusão dos
hemisférios.

Então, eu não posso responder a essa questão, porque ela me parece extremamente ambígua.
Temo que haja um grau de confusão entre as duas pessoas interiores, ligadas à polaridade masculina e
feminina que existem, realmente, ao nível da personalidade e, unicamente, ao nível da personalidade.
Falar, ainda, de maneira dissociada, de homens e mulheres interiores prova, simplesmente, que não se realizou
a fusão das duas polaridades.

Questão: como essas energias impactam nas relações, em especial, de casal?

O nível vibratório deve exprimir-se nos diferentes componentes da vida encarnada com o acesso à quinta
dimensão, ou seja, ao nível do corpo, ao nível das emoções e ao nível da alma ou do espírito.
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Então, essa comunicação, quando não se faz, ela faz recair nas dores da dissociação da personalidade em
masculino/feminino e algo que não é encontrado.

Mas o problema fundamental não é um problema interior, o problema fundamental não é um problema ao nível
da personalidade, é um problema que tem em conta, unicamente, o aspecto vibratório da relação.
Então, essa vibração deve implementar-se na fase de sincronia, e sem passar pela recaída ao nível da
personalidade.
Ela corresponde a uma sincronia de três níveis.
Se um lado preferencial é desejado pela relação, não por um dos indivíduos, seja ao nível das emoções ou ao
nível da alma, do espírito, isso pode ser vivido nesse nível.
Se ela deve passar pelo corpo, ela deve passar pelo corpo.
A vibração é a mesma, qualquer que seja o apoio empregado, nesse caso.

Então, quando essa sincronia estabelece-se, as coisas parecem simples.
Não há, eu diria, tabu, não há atrito, não há ressonância de conflito possível, há, unicamente, um acordo
vibratório, em todos os sentidos do termo.
O problema é que vocês têm o hábito de funcionar, obviamente, em nível relacional de terceira dimensão, ou
seja, há um indivíduo de um lado e outro indivíduo do outro, ou uma situação do outro lado, e vocês têm a
impressão de que, nessa relação, há, sempre, necessidade de reencontrar-se, em diria, com um emissor, um
receptor, mas, também, um culpado para algo.

Então, na quinta dimensão, não pode haver culpado, a não ser aquele que arrasta o outro na recaída ao nível da
personalidade.
Entretanto, não há que procurar.
O nível vibratório deve fazer-se em uma sincronia de ressonância, mas isso não pode fazer-se dizendo é a
culpa de um ou do outro, porque um pode ter subido à quinta dimensão, ter integrado certo número de
parâmetros e emitir um raio relacional que não encontra eco no outro.
Naquele momento, quem é responsável?
Não há responsabilidade a procurar.

A partir do momento em que há, eu diria, uma responsabilidade a procurar, isso quer dizer que a
responsabilidade os faz recair na terceira dimensão.
Na quinta dimensão é questão apenas de mestria e não de responsabilidade, no sentido acusação.

Então, o nível vibratório de ressonância de quinta dimensão, na relação entre dois indivíduos, não se faz,
absolutamente, na noção de chantagem, absolutamente não mais na noção de posse, tampouco,
absolutamente, na noção de ação/reação, mas, verdadeiramente, no fenômeno que eu chamei de sincronia, na
qual as coisas acontecem na fluidez.
Aí, está-se além da harmonia, porque não se está no respeito mútuo, mas na mestria mútua, o que é diferente.

A relação de mestria relacional entre dois indivíduos que estão no caminho para a quinta dimensão
corresponde a uma relação, em sua linguagem de terceira, na melhor das hipóteses, seria, talvez, o que vocês
chamaram, durante certo período, o amor incondicional.
O que quer dizer que, quando dois seres chegam a essa relação fluida de quinta dimensão, cada um está em
face do outro como se estivesse em relação a uma neutralidade do amor incondicional, ou seja, a dimensão
relacional que vocês chamam amor de terceira dimensão é transcendida, totalmente.
Quer dizer que ela pode, essa relação, viver-se nos três níveis ou em um único dos três níveis, ou em dois dos
três níveis, de maneira totalmente fluida.

O equivalente que se pode encontrar na terceira dimensão seria, eu diria, o amor desinteressado, que não está
olhando o que pensa ou diz o outro, desapegado, de algum modo, da tomada afetiva, emocional, de terceira
dimensão.
Isso é uma relação de mestria de quinta dimensão.

A partir do momento em que um dos níveis é vivido como satisfatório, os dois outros não são nem um
obstáculo, nem uma necessidade.
Eles podem viver-se nos três planos, mas, também, em um único plano, porque a finalidade não é colocar a
relação ao nível sexual, emocional ou da alma, ela está ao nível do aspecto puramente incondicional.
O que quer dizer, também, com isso, que o amor de terceira dimensão emite, sempre, uma condição, seja de
posse, seja de jogo de sedução, seja de mestria do outro, mas não de si.
Enquanto o amor de quinta, a melhor expressão que eu posso dar é incondicional, porque é algo que é dado
sem nada esperar em retorno.

Em uma relação de terceira clássica, mesmo com inspiração espiritual, assim que haja um deles que tenha
encontrado acesso, mesmo intermitente, a essa dimensão da mestria, o outro, se não está em relação com
esse aspecto vibratório de quinta dimensão, vai tudo fazer para rebaixar o outro à terceira dimensão.
E isso é vivido como algo de profundamente ofensivo por aquele que o vive, que vive, eu diria, essa influência.

Então, obviamente, é por isso que, hoje, muitos casais não conseguem seguir um ao outro porque, em geral, é,
sempre, o mesmo esquema entre a relação de dois indivíduos: há um deles que encontra uma nova porta, na



sempre, o mesmo esquema entre a relação de dois indivíduos: há um deles que encontra uma nova porta, na
ocorrência, aqui, a quinta dimensão, e o outro vê, nessa nova porta que ele ainda não viveu, como um objeto,
eu diria, na relação de terceira, que é impregnado de chantagem afetiva, de controle sobre o outro ou de
mestria sobre o outro e vai tudo fazer para tentar fazer voltar o outro para onde ele não pode voltar.
Mas eu diria, nesse caso, não há julgamento a portar, o importante é que cada um siga seu caminho.

A partir do momento em que há um que tenha aberto a porta, o outro não quer abrir a porta, o que não quer
dizer que ele não a abrirá, mas isso passa, necessariamente, pelo que se chama uma ruptura, de maneira a que
o outro encontre-se em face de si mesmo e não seja mais levado nessa espécie de chantagem afetiva que
tenta puxar outro para onde ele não deve mais estar.
E, naquele momento, a chantagem afetiva que tomou fim, aquele que recusou abrir a porta estará, naquele
momento, pronto para abrir a porta.
Obviamente.

Questão: que são os fenômenos chamados «acústicos» [zumbido nos ouvidos]?

O fenômeno que você chama acústico não é acústico, é o canto da alma.
Então, isso, você vai ouvir até o fim de seus dias.
Há, muito exatamente, sete sons diferentes, para chegar ao canto cósmico, mas o acústico, tal como você o
denomina, a primeira vibração, corresponde à ativação dos chacras superiores.
É o marcador típico da ativação de seus chacras.

Questão: é transmissível de uma pessoa a outra?

É perfeitamente possível, é um fenômeno de contágio de casulos de Luz, que vocês chamam, também,
ressonância mórfica, ligada aos campos energéticos que se transmitem de um ao outro.

Bem, caros amigos, vou dirigir-lhes todo o meu amor incondicional da quinta dimensão e minha bênção a mais
fraternal.
E, depois, aproveitem bem essa nova transformação.
Eu lhes digo até breve, certamente, e boa coragem para tudo o que vocês têm a fazer e o que vocês
empreendem.
Até breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Gosto muito de poder trocar com vocês sobre as preocupações que lhes são caras.

Então, se quiserem, vamos, de imediato, começar e responder às suas questões se, todavia, vocês têm
questões que lhes concernem.

***

Questão: qual atividade escolher para agir, o melhor possível, na sociedade?

Será preciso fixar as finalidades, fixar os objetivos, fixar o que, realmente, tem-se vontade de fazer, aquilo para
que se é feito, mas, também, o que se tem vontade de fazer para si mesmo, já, em um primeiro tempo, e para

as pessoas com quem se vive.
Mas, também, qual é o sentido e a direção que se quer dar ao próprio trabalho, em todos os sentidos do termo.

Então, qual é, hoje, eu diria, o melhor modo de agir na humanidade?
Tentar ajudar não a humanidade – é um pouco presunçoso –, mas mas as pessoas que vão, eu diria, estar em

contato, diretamente, com vocês.
E isso é válido para o conjunto de seres humanos que vocês vão encontrar, em todas as circunstâncias de sua

vida.

Então, é preciso tentar encontrar seu ser interior, ou seja, sua Luz interior, sua irradiação interior, sua irradiação
do divino, de maneira a estar centrado, obviamente, mas, sobretudo, estar em paz consigo mesmo, estar em

uma capacidade de irradiação de Luz que é ligada a um estado de serenidade interior.
Então, qual é o melhor modo de estar nessa serenidade interior?

É, obviamente, escolher as ocupações que nos dão prazer, escolher, realmente, quando se tem a
possibilidade, fazer o que se quer.

A partir do momento em que vocês estão em acordo consigo mesmos – não com os desejos da
personalidade, mas com um assentimento do ser interior – vocês poderão, já, ao seu modo, ajudar a

humanidade por sua própria subida vibratória.

Então, obviamente, eu não vou dizer-lhe o que você deve fazer, mas o que seria melhor fazer para si.

Em contrapartida, é evidente que você deve dirigir-se para o que vai, para você, ser, aparecer como algo de
fluido, como se diz, como algo que é fácil de fazer, que não necessita de provas ou de trabalho muito,

demasiado importante em relação ao resultado obtido.

É preciso ir, eu diria, nas linhas de menores resistências, é preciso, também, estar atento aos sinais que são
propostos pela vida e o destino, esses sinais que podem chegar tanto à noite como de dia, através de

encontros, através de palavras trocadas.

Por isso é extremamente importante, eu diria, estar à escuta do que é enviado pela vida.
A partir do momento em que se está à escuta do que é enviado pela vida, convém decidir, si mesmo, em

função dessas oportunidades, em função do que se sente no interior de si, a exatidão do que deve ser vivido.
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Eu não posso dizer melhor, então, agora, obviamente, se você me pergunta, as únicas precisões que eu
poderia dar é que é preciso, obviamente, tentar deixar as grandes cidades; isso é extremamente importante:

tentar, se possível, ir a lugares nos quais há possibilidade de ter ou montanhas, ou possibilidades de estar em
pleno campo, isso é extremamente importante em um futuro bastante próximo.

É importante, também, encontrar uma ocupação que vai permitir, como eu dizia, encontrar-se centrado,
encontrar-se em uma situação na qual não se seja obrigado, como vocês dizem, a esforçar-se para chegar a

algo, acima de tudo, bastante irrisório.
O importante é fazer o que dá prazer, isso é muito importante.

***

Questão: como ajudar um casal que se separa?

É importante compreender que, no caminho da sincronia e da unidade da fluidez – que é um caminho para a
ascensão dimensional – há, também, coisas que estão presentes, obviamente, e que não vão ao sentido da

Luz autêntica.
Então, é fácil iludir-se.

Em contrapartida, escolher certo caminho e ir para a dificuldade é contra o que é previsto para a quinta
dimensão e para a evolução espiritual.

Então, como se pode, eu diria, ajudar?
Ajudar é tentar não influenciar os outros, é fazer pesar os argumentos que vão fazer compreender que há erros

que não se deve cometer.
A liberdade é imprescritível, obviamente, mas há, também, coisas importantes, ao nível da compreensão do

que nos é enviado, porque, senão, nós temos coisas que acontecem, à primeira vista, pensamos que elas são
para um melhor, mas elas nem sempre são, às vezes, para um melhor.

Por vezes, são provas ou testes que lhes são colocados no caminho, para ver se vocês estão suficientemente
firmes em sua fé e em sua evolução para essa nova dimensão.

Então, as pessoas que são persuadidas, por um obscurecimento da alma, ou seja, pela personalidade que
toma a dianteira, como vocês dizem, o ego, que toma a dianteira, é muito difícil dar marcha a ré a alguém, fazê-

lo compreender seus próprios erros.

Então, os erros, às vezes, devem ser vividos, mas a consequência do erro é que isso vai entrar, eu diria, em
zonas de resistência e, a partir do momento em que vocês entram em resistência, em que a vida põe-nos na
resistência, é que vocês não estão, de modo algum, no sentido da fluidez e no sentido da abertura à quinta

dimensão.

Então, eu não diria que seja preciso orar por essas pessoas, mas ter pensamentos de amor, pensamentos de
Luz, pensamentos de lucidez que vão, certamente, ajudar, talvez, a tomar decisões e escolhas que serão,

talvez, melhores do que aquelas que estão sendo tomadas.

Então, é extremamente importante não insistir para dizer «ele não deve fazer isso» porque, se vocês dizem
isso, as pessoas que estão no ego serão reforçadas para fazer o que não devem fazer.

Então, o único modo é estar no silêncio e, sobretudo, enviar pensamentos de amor, pensamentos de Luz e
deixar as coisas evoluírem.

Se as pessoas não estão prontas para compreender que o que elas fazem não está na Luz, necessariamente,
elas irão para soluções que serão extremamente desagradáveis, mas, infelizmente, é a escolha de todo ser

humano, hoje.

***

Questão: como superar a fusão e o ciúme em uma relação amorosa, sem romper?

É importante, quando da maturidade de uma evolução de casal, superar o nível fusional para chegar ao
equilíbrio.

A fusão é algo que permite viver, com extrema força, uma noção de amor exacerbado, mas possessivo.
Depois, convém entrar em uma maturidade da relação.

O espaço fusional vai induzir um sentimento de expropriação de seu poder pessoal.

Então, para encontrar o poder pessoal, é preciso não sair da relação, porque isso seria um erro, quando há o
amor real, mas é preciso afirmar, a si mesmo, o que se é.

E, para afirmar, si mesmo, o que se é, é preciso, já, encontrar o que se é, ou seja, desenvolver sua força
espiritual, sua força de alma e encontrar sua dimensão interior e não crer que o outro vá aportar a dimensão



interior.

O outro pode aportar a certeza da relação de ser amado, mas, em momento algum, ele pode induzir a força
interior porque, isso, é algo que apenas pode vir apenas de si mesmo e isso necessita de decidi-lo, si mesmo.

O ciúme é ligado à captação do fogo.
A partir do momento em que o outro recupera o próprio fogo, o ciúme pode apenas apagar-se.

Isso se chama sair da fusão para entrar na serenidade na relação.
Dito em outros termos, é preciso cessar de alimentar a paixão com o fogo, o fogo deve alimentar você mesmo.

***

Questão: como conhecer a cor da alma?

A cor da alma corresponde a coisas importantes que nós podemos, efetivamente, desenvolver e dizer, mas o
mais importante é que a alma deve desabrochar.

A alma deve recobrir o ego, o que quer dizer que, quando a alma nasce para a consciência, ela toma, cada vez
mais, importância, e ela vai, ao nível dos casulos de Luz, recobrir e não asfixiar o ego, nem fazê-lo elevar, mas

pô-lo em seu exato lugar, ou seja, não pôr o ego à frente, mas por a parte a mais exterior, o que irradia do
centro, ou seja, a alma.

Os seres humanos, mesmo aqueles que revelaram a potência da própria alma, podem, sempre, enquanto a
alma não está, totalmente, realizada, digamos, estar sob a influência, a um dado momento, do ego.

O ego é tudo o que vai trazê-los de volta a si mesmos, fazendo, como dizer, barreira com o que está no exterior
e no ambiente.

O ego, não se esqueçam, é algo que divide, algo que separa, algo que está na negativa, algo que tem medo,
enquanto a alma é apenas bondade, a alma é apenas abertura.

A partir do momento em que vocês entram nessa fluidez da alma – que corresponde à emergência, também,
da quinta dimensão – vocês vão entrar em algo que é fluido, mas, enquanto não colocaram, totalmente, os pés
e a totalidade de seu corpo na quinta dimensão – o que não é o caso para ninguém, ainda, mesmo se alguns

se aproximam disso – há, sempre, o risco de ver o ego ressurgir.
Então, eu prefiro, efetivamente, que não se fale, jamais, do ego ou de defeitos, mas que se fale, antes, da

beleza da alma, porque é isso o mais importante.

O importante não é ser de cor como isso ou aquilo, o importante é revelar isso, totalmente.
A finalidade da cor da alma é fazê-los ir para a brancura da quinta dimensão e tornarem-se almas de cor branca.

De momento, as almas coloridas representam noventa e nove por cento das almas encarnadas sobre a Terra,
quer elas sejam vermelhas, verdes ou azuis, mas isso não dá o sentido do caminho.

O importante é ir para o desenvolvimento da alma, qualquer que seja a cor dela.

***

Questão: por que nada muda, enquanto eu peço isso?

É preciso, primeiro, definir, porque dizer «eu quero fazer isso ou aquilo», isso não basta, necessariamente,
para que as coisas apresentem-se, manifestem-se ou instaurem-se.

É preciso trabalhar muito mais na definição precisa do que você quer fazer.
Não é um freio, é a não definição real, concreta dos objetivos e, também, que a transformação não estava,

completamente, terminada, até o presente.
Não é meu papel dizer o que você deve fazer, é preciso definir, você mesmo, precisamente, no caso, em

relação a uma atividade de natureza espiritual.
Apenas decidir, realmente, o que se deseja.

É preciso, primeiro, deixar claro no interior de si.
Deixar claro no interior de si é ter, já, uma visão precisa dos objetivos, antes de definir os meios, porque a visão

imediata não é uma visão dos meios.

A maior parte das pessoas não vê o objetivo, portanto, confunde o objetivo e o meio.
É preferível definir o objetivo, os meios instaurar-se-ão, depois, muito mais facilmente.

O objetivo preciso é isso: estar claro.

As pessoas, por exemplo, põem-se a trabalhar juntas, porque estão bem juntas, porque têm meios comuns,



mas será que elas têm os mesmos objetivos?
Isso é extremamente importante.

Então, estar claro é, já, definir não o que se vai fazer, não o que se quer fazer, mas qual é a finalidade de
porque se faz isso.

Dito em outros termos, para os seres que estão em diligência ou em abertura espiritual, o importante não é ter
os meios para fazer isso ou aquilo, o importante é colocar-se, claramente, não os modos de trabalho, mas qual

é a finalidade precisa do que se quer fazer.
O único objetivo, a única finalidade de toda diligência é o ser interior.

Não creiam chegar porque a atividade é mais ou menos espiritual, em seu ser interior.

Quando eu lhes digo encontrar os caminhos os menos difíceis, os menos resistentes, é porque isso lhes
permitirá ter a fluidez necessária para encontrar seu ser interior, que é a verdadeira finalidade.

Então, quando eu falo de objetivo do que vocês querem fazer ao nível material, afetivo, profissional, não é
colocar-se a questão do que vai resultar-lhes mais, mas, mais, efetivamente, o que se vai fazer com mais

fluidez – a palavra facilidade arrisca ser mal compreendida – e, sobretudo, manter o objetivo final.

Fazer o y-king, fazer um negócio, criar uma empresa não é uma finalidade.

***

E, agora, eu vou poder dar a minha Bênção habitual.
Então, recebam toda a minha Bênção.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los como de hábito, e eu diria, até mesmo,
que nós nos vemos, muito frequentemente, efetivamente, nesse momento.

Então, se vocês tiverem, obviamente, sempre, questões complementares em relação à sua própria evolução
pessoal, dar-me-á prazer a elas responder, mas, também, se vocês tiverem questões de ordem mais geral.

***

Questão: pode ser útil trabalhar no mundo político?

Então, cara amiga, vou responder a você em dois níveis: a política é um jogo, eu diria, de enganos e de trapaça
monumental, na escala da humanidade, não unicamente neste país.

Disso, é preciso estar consciente, porque jamais nada poderá mudar através da política, contrariamente ao que
todo mundo parece crer, na superfície deste planeta.

A política é apenas um jogo de enganos e uma trapaça que permite a indivíduos tomar o poder em períodos
diferentes, mas que têm, todos eles, o mesmo objetivo, ou seja, o poder e, absolutamente, exceto uma

extrema minoria, não o bem-estar da humanidade.

Talvez, para você, os seus objetivos sejam profundamente diferentes, mas, entretanto, você não escapa dessa
lógica dos homens políticos.

Então, agora, a sua ação política, no que lhe concerne, eu lhe responderia que ela pode ser útil, ao mesmo
tempo estando consciente, obviamente, do que eu chamo de jogo de enganos.

Portanto, você pode empreender, você, no que lhe concerne, essa ação política, se tal for o que a sua alma
sente e deseja, porque ela terá, de qualquer modo, uma utilidade nessa política inútil.

***

Questão: como ajudar alguém em dificuldade?

A resposta que eu lhe dou não é específica a essa pessoa.
É preciso, primeiro, tentar compreender porque se quer ajudar o outro, isso é extremamente importante.

Será que a ajuda está ligada a um sentimento, eu diria, de compaixão?
Será que é a impressão de que o sofrimento do outro é o nosso sofrimento?

A maior parte dos seres humanos que querem ajudar o outro o faz porque eles têm necessidade de
desempenhar o papel que vocês chamam de salvador, e, de preferência, o papel de herói, em relação a essa

pessoa e, frequentemente, isso é uma satisfação do ego.

Por vezes, é porque se tem a impressão de que, quando se ajuda o outro, ajuda-se o que se poderia viver,
também, ou que já se viveu.

Então, por simpatia, por sintonia, por compaixão, faz-se isso.

A melhor ajuda que se pode fornecer, qualquer que seja a pessoa, é, agora, tentar compreender, de maneira
formal, porque se quer ajudar essa pessoa e não decidir «eu vou ajudar essa pessoa», sem saber porque se

tem tal ação.
Uma vez que se tenha colocado o porquê da ajuda que se quer dar, convém, efetivamente, definir que a ajuda

que é esperada não é, necessariamente, o que compreendemos, nós, da situação do exterior.
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Então, é preciso ser extremamente prudente, e não propor coisas que nada têm a ver com o que é esperado
pelo outro, se é que ele espera uma ajuda.

Então, o problema da ajuda é, ao mesmo tempo, extremamente complexo e extremamente simples: a melhor
ajuda que se pode dar é levar, obviamente, toda a Luz e o Amor que está em si para o outro.

O mais importante é não orientar o outro em função das suas visões pessoais, em função do que você crê ser
correto, porque o que é correto para você, a um dado momento, não é, talvez, correto para o outro, no

momento em que você dá o conselho.

Então, o conceito de conselho e de ajuda jamais deve ser tingido com o seu próprio julgamento ou o seu
próprio pensamento porque, naquele momento, não está em conformidade a um respeito de regras e de leis

espirituais.
Isso é extremamente importante de compreender, é algo, até mesmo, de fundamental.

A maior parte dos seres humanos mistura-se, geralmente, com quem não os olha e pensam levar uma ajuda a
alguém, enganando-se, grandemente, porque levam uma ajuda em função do que eles teriam feito nessa

situação.

Então, exceto o caso extremo de compaixão, no qual se pode apenas levar essa compaixão, essa Luz e esse
amor (ou a experiência vivida, exatamente de forma idêntica, na qual, aí, pode-se dar o que, para nós, foi

correto, a um dado momento, mas que não será, talvez, correto para essa pessoa), é um problema
extremamente difícil querer ajudar alguém.

É perfeitamente louvável querer socorrer o outro, mas atenção: socorrendo o outro para não interferir na
liberdade de escolha e na liberdade espiritual do outro.

Isso é extremamente importante.

Então, o único modo de não se afastar das regras e das leis espirituais é fornecer a compaixão e uma ajuda
que eu qualificaria de discreta.

Aí está o que é, certamente, a coisa mais importante.

***

Questão: diz-se, por vezes, que, no casamento, deve-se doar um ao outro?

São palavras que me fazem estremecer.
Se nos doamos ao outro, isso se chama um sacrifício, isso não se chama um contrato e uma união recíproca.

A doação do outro, a doação ao outro é algo que se chama um sacrifício e não diferentemente.

Jamais lhes foi dado, pedido, nem nas escrituras, nem no que se chama de casamento, para dar-se ao outro.
O importante é que o casamento é um contrato, assim como outro contrato: o contrato une duas pessoas, não

para melhor e para pior, mas para respeitar uma série de compromissos.

O primeiro dos compromissos não é o conceito de doação, o primeiro dos compromissos é o conceito de
respeito da pessoa, respeito que vai até respeitar a liberdade na união.

Em caso algum é necessário considerar o conceito de sacrifício, porque quem diz sacrifício diz, também,
noção de inferioridade de algo em relação ao outro.

Ora, os contratos devem unir duas pessoas no mesmo nível e deve ser considerado como uma troca.
A palavra comunhão, no nível dos discursos religiosos, parece-me, eu diria, a mais indicada, é uma comunhão

com a mesma Fonte, é uma troca e uma ocasião de crescerem juntos, mas, absolutamente, não para
considerar como um conceito de doação ao outro.

O contrato de doação de um ao outro corresponde a uma anulação da individualidade, o que é contrário aos
princípios espirituais elementares de Divindade do ser humano.

Ontem, parece-me, nós vimos o conceito de fusão.
Um casal não é para se fundir.

Ele pode se fundir durante certo tempo, mas o melhor dos contratos é a harmonia, o crescimento espiritual de
um e do outro, o crescimento pessoal de um e do outro, no respeito e na liberdade do outro.

Ora, se nos dermos ao outro, recusamos a própria liberdade.
Mas a união não é a ausência de liberdade, muito pelo contrário, é a maior liberdade, liberdade espiritual,

liberdade de alma.

Então, no nível da terceira dimensão, há cinquenta mil anos, o casamento era o meio de estabelecer um
contrato diante dos homens e diante de D'us, ou seja, isso obrigava o ser humano a respeitar certo número de

coisas e a reconhecer um compromisso (não uma doação, mas um compromisso recíproco).
Isso era fundamental.



E, obviamente, o casamento é algo de específico, que existe apenas nessa Dimensão.

Nas Dimensões superiores, isso não é, absolutamente, concebível, porque o contrato é passado, diretamente,
entre dois seres, sem ter por testemunha nem D'us, nem a religião e nem os outros seres humanos.

E porque não há necessidade de autenticar, no exterior, o contrato, o contrato é automático, através do olhar,
através de uma Vibração, e isso basta.

Mas, infelizmente, na sua Dimensão, isso não é realizável, porque o ser humano não possui a constância
necessária para honrar esse contrato durante um tempo suficientemente longo.
Portanto, ele tem necessidade de rememorar-se de que ele está unido ao outro.

O conceito de casamento é um contrato como outro, que une dois seres.
Há contratos de alma a alma, há contratos entre irmãos e irmãs, há contratos entre a Terra e cada ser humano

que nasce sobre esta Terra.
O ser humano não respeita, frequentemente, os seus contratos porque, a partir do momento em que se toma
encarnação nesse Sistema, toma-se encarnação em uma Dimensão e em um ser vivo que é a Terra, que se

deve respeitar e que jamais se respeita.
Então, o ser humano não é um homem de palavra, então, ele inventou regras e procedimentos para forçar-se,

de algum modo, a manter um contrato.

Dois seres que se amam são seres livres, eles não têm necessidade de contrato para amar-se, eles não têm
necessidade de um contrato para forçar-se.

Então, idealmente, espiritualmente, tal como é apresentado por algumas religiões e por algumas ideologias, o
casamento é uma festa que consagra a união de dois seres, que consagra a doação de um ao outro e do outro

ao um, mas a doação do quê?
A doação do corpo?
A doação da alma?

A doação da personalidade?
A doação da vida?

O amor é uma doação, mas ele não tem necessidade de contrato.
A partir do momento em que vocês ritualizam o amor por um contrato, é a pior coisa que pode existir.

O amor basta-se a ele mesmo, o amor dá o amor, ele não tem necessidade de um contrato, qualquer que seja.
Vocês não têm necessidade de um padre ou de pastor para comunicar-se com o Pai, vocês não têm

necessidade de passar algo no dedo para estar unido àquele a quem você ama.

Então, o ser humano oficializou rituais, rituais foram introduzidos, pouco a pouco, por seres que construíram
estruturas rígidas para controlar o ser humano.

O batismo não tem necessidade de um ministro, o verdadeiro batismo é aquele do Espírito Santo, ele se faz
diretamente.

Vocês ritualizaram coisas que são naturais.

Vocês estão casados a partir do momento em que amam alguém, de fato, quer esse casamento dure uma
vida, séculos ou um dia.

Para voltar à doação de amor, uma última coisa: é a única coisa que vocês têm a dar: é o Amor à sua
Divindade, à totalidade da criação.

***

Questão: ao que são devidos os fenômenos de fusão em um casal?

Tudo pode ver-se.
Há episódios fusionais vividos por casais ligados a contratos de alma, mas, geralmente, são contratos

kármicos, nos quais coisas importantes devem ser resolvidas, para tentar queimar laços que foram
demasiadamente fortes ou demasiadamente penosos.

Quando eu digo laços, eu não digo, necessariamente, laços afetivos fortes, isso pode ser assassinatos, podem
ser trapaças, no sentido mais elevado da alma.

Tudo se pode ver, mas a fusão é um processo de imaturidade afetiva e espiritual, também, de algum modo.

***

Bem, caros amigos, eu fiquei muito contente com todas essas questões extremamente pertinentes, e eu
espero que vocês estejam enriquecidos, como eu estou enriquecido, e eu lhes dou a minha Bênção e eu lhes

digo, certamente, até breve.
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Bom dia, caros amigos, estou feliz por reencontrá-los.
Então, eu sou todo ouvidos para responder às suas questões.

***

Questão: por que tantas pessoas parecem perder suas referências, nesse momento?

Cara amiga houve, durante meados de outubro, um período extremamente importante, no qual as energias da
3a Dimensão foram amontoadas, vamos dizer, de preferência, encaixadas com as energias da 5a Dimensão.

Houve, nessa ocasião, a ativação de um portal, no nível do conjunto do planeta, que permitiu testar a reatividade
da raça humana em relação à ativação da 5a Dimensão.

Então, efetivamente, a partir desse período, inúmeros seres humanos perderam um pouco, como que diriam,
os pedais, alguns muito, outros menos, mas todo mundo sentiu que acontecia algo, sem poder atribuí-lo,

obviamente, a um evento de natureza cósmica, mas isso está diretamente ligado, obviamente, a essa janela
que se abriu.

Vocês entraram, agora, em uma fase extremamente ativa, de ativações da 5a Dimensão.
Como vocês sabem, faltam, exatamente, pouco mais de seis anos para transpor todas as etapas e todos os

degraus que lhes restam a subir para aceder a essa 5a Dimensão.
Ora, as vibrações espirituais que descem para a sua dimensão nem sempre são reconhecidas como tais, isso
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depende dos níveis que estão abertos no interior do ser humano.
Alguns vão reagir através da raiva, outros vão reagir através da memória deficiente, outros vão reagir em

relação ao corpo que se torna deficiente e outros, enfim, vão reagir pela ilusão ou pelo ego espiritual, que
corresponde à visão espiritual deles, da evolução que não corresponde à realidade da Luz autêntica.

Então, para responder à sua questão, sim, esses episódios serão cada vez mais intensos, cada vez mais
próximos, obviamente.

Porque é preciso efetivamente compreender que a 3a Dimensão deve passar para a 5a Dimensão, ou seja,
que os modos de funcionamento distanciados, separados, da 3a Dimensão, devem apagar-se para aceder à
5a Dimensão, então, inúmeros seres humanos não abriram, perfeitamente, os canais que permitem aceder a

esse estado Vibratório.

A energia da 5a Dimensão desce, é uma energia de Luz autêntica, mas, se as pessoas não estiverem prontas
para recebê-la, no nível do topo do crânio e do coração, ela vai descer e ela tem, necessariamente, um ponto

de impacto preciso, que é o nível mais aberto da pessoa.
Então, se o ego tomar a frente nessa fase, bem, isso vai provocar períodos de lutas, períodos de confusões e

de desvarios.
Se alguém estiver sentindo raiva, essa energia de 5D não vai fazê-lo encontrar a paz, ela vai amplificar a raiva.

Se alguém estiver no julgamento, ela não vai eliminar o julgamento, ela vai reforçar o julgamento.

Por outro lado, se alguém estiver na fluidez da Unidade, bem, nesse caso, não haverá problema, isso vai
impactar-se na fluidez, vai impactar-se na cabeça, mas, também, no coração.

Ao passo que aqueles que abriram, talvez, um pouco, o coração, talvez, um pouco, a cabeça, mas que têm o
ego e os chacras inferiores muito mais abertos, bem, a energia de 5D vai esgueirar-se nesse nível.

Progressivamente e à medida que vocês acederem à 5D – até os períodos de agrupamentos, que são
períodos muito mais difíceis, eu diria, na sua linguagem – vocês vão viver períodos nos quais irão se sentir

cada vez mais isolados em meio às pessoas próximas de vocês que não estão na 5D, em meio ao seu
trabalho.

Todos os seres que vocês encontrarem, que não participarem, por enquanto, desse plano evolutivo, irão lhes
parecer diferentes, e é o que vai contribuir, de maneira extrema, para o seu sentimento de isolamento.

O momento no qual vocês devem abandonar será comunicado, ao mesmo tempo, pelos seres de Luz, mas,
também, pela sua consciência.

Enquanto vocês sentirem, mesmo se for difícil, que é preciso trabalhar, ganhar o dinheiro, é preciso continuar a
fazê-lo, porque o problema que se coloca, e vocês sabem disso, permanece, de qualquer forma, por muitos

anos.

Ninguém conhece, por enquanto, o momento em que a 5a Dimensão será atualizada, totalmente, na 3a
Dimensão.

Naquele momento, obviamente, as regras de funcionamento nada mais terão a ver com o que vocês
conhecem.

Mas imaginem que vocês parem, muito tempo antes, e sem senti-lo, porque vocês se sentem mal, porque se
dizem cansados dos outros da 3D e vocês param tudo, o que vai acontecer se a 3D durar mais tempo do que o

previsto?

Eu creio que vocês terão informações suficientes, pelas canalizações, pelos sonhos, pelas informações que
lhes serão dadas à noite, que irão lhes dar, quando chegar a hora, adequada, na qual, aí, não será preciso

transigir.
Será preciso decidir parar, mas não são vocês que irão decidir, é a sua consciência, são as entidades

espirituais que os guiam, são os seus sonhos que irão lhes dizer «aí, agora, basta!».

Isso pode ser, também, as circunstâncias da vida, uma epidemia, os elementos, um acidente, também, que
pode acontecer para freá-los.

Mas, por enquanto, vocês não estão aí.
Mas vocês irão sabê-lo, no momento oportuno, quando será preciso soltar tudo.

***

Questão: essas descidas de energia vão ocorrer de maneira aleatória ou de acordo com ciclos?

Isso não é aleatório, mas não está em relação com ciclos que vocês conhecem.
Aí, são eventos que ultrapassam, amplamente, a esfera histórica desse planeta ou desse Sistema Solar, ou



seja, não é preciso ali ver unicamente os ciclos de atividades lunares ou ciclos específicos, em relação a
planetas ou, ainda, unicamente, em relação a festas ditas religiosas ou ligadas à própria história do planeta.

Mas há um conceito de regularidade aritmética, uma progressão aritmética, eu diria, até mesmo, em relação à
repetição desses períodos.

Então, obviamente, os seres humanos ali respondem em função da sua possibilidade e da sua capacidade
para adaptação e para abertura à 5a Dimensão.

Os elementos também, obviamente, ali respondem em função de diferentes zonas geográficas propícias ou
não ao desabrochar da 5a Dimensão, mas, também, em relação à resistência à instalação da 5a Dimensão.

É um progressão aritmética, no sentido em que ela corresponde a uma multiplicação da potência, mas,
também, a uma frequência que vai seguir um ritmo preciso, que segue, o que iria aproximar mais este período

são inúmeros primeiros cálculos em dias, que vão aproximar-se da Unidade, que irá sobrevir em 2012.

***

Questão: o que é chamado de «insuflação do ego»?

A partir do momento em que vocês estiverem centrados, não pode haver insuflação do ego.
A insuflação do ego corresponde a tomar-se por algo de muito mais importante, e isso significa, também, que o

ego porta-se no nível espiritual e que, portanto, a personalidade toma-se pela Divindade.

***

Questão: poderia dar-nos informações sobre a subida da Kundalini?

A partir do momento em que há o despertar e a subida da Kundalini, há subida do fogo terrestre até o
cérebro, na época em que eu vivenciei, isso foi antes do período de mutação no qual vocês estão, onde vocês

têm a chance inesperada de viver a descida da Luz no seu cérebro.

Bem, antes que a Kundalini desperte, há movimentos de energia, hoje, que acontecem: primeiro, a energia Luz
desce em vocês, progressivamente e à medida do tempo, ela vai ampliar o canal da sua coluna vertebral e,

depois, em seguida, ela vai encontrar a Kundalini, e essas duas energias vão voltar a subir, juntas.

Não pode haver queimadura do cérebro ou, em todo caso, uma queimadura extremamente limitada em relação
ao que existia durante a minha vida.

Na minha vida, o iniciado devia e o próprio mestre devia se elevar, pela sua própria vontade, para a Luz divina.
E, para isso, era preciso liberar o ego, mas, sobretudo, permitir à Kundalini subir, portanto, o fogo terrestre.
Mas, quando o fogo terrestre sobe, ele queima, efetivamente, as estruturas, porque ele não se beneficiou,

anteriormente, de uma ampliação do canal mediano, pela Luz que vem do alto.
Então, sim, efetivamente, o despertar da Kundalini, tal como ele era vivido no antigo tempo, absolutamente,

nada tem a ver com o que vocês podem viver agora.

E, mesmo se houvesse uma vida extremamente sadia, extremamente espiritual, extremamente conectada com
a minha Ordem, o despertar da Kundalini, tal como eu vivi junto aos mestres hindus, após a minha viagem para

lá, foi extremamente penoso de viver.
Eu pedi, obviamente, ao meu mestre para parar com isso, porque o meu cérebro não foi feito para isso.

***

Questão: esse despertar, se for demasiado brutal, pode levar à combustão espontânea?

No antigo tempo, sim, perfeitamente, hoje não mais.

***

Questão: se vivermos esse despertar, lembramos das vidas anteriores?

O despertar, hoje, é diferente do que acontecia há trinta ou quarenta anos.
Hoje, a partir do momento em que vocês recebem a Luz do alto, vocês ativam os chakras da parte superior e,

naquele momento, vocês acedem à memória das suas vidas passadas (nde: atualmente, desde o início da
Liberação, esta abordagem não é mais recomendada, muito pelo contrário).

Não há necessidade de ter o despertar da Kundalini para isso.



Em todo caso, antes de ter a memória completa, vocês têm rostos que passam atrás dos seus olhos fechados,
são os rostos que vocês tinham nas suas diferentes encarnações.

Anteriormente, era preciso que o fogo terrestre subisse até o cérebro para ter acesso à memória de vidas
passadas.

***

Questão: a repetição de invocações pode permitir o despertar?

Não há qualquer mantra capaz de abrir seja o que for.
A repetição de mantras é algo que pode, simplesmente, pôr o mental em repouso, devido ao simples fato de

repetir.
Agora, se houver abertura, é porque o ser está pronto, não é porque houve repetição do mantra.

Caso contrário, isso seria conhecido.

Com a quantidade de «Pai Nosso» que foi dito sobre este planeta, com a quantidade de Aum que foi
pronunciado, o planeta estaria, agora, na 12a Dimensão.

É uma ilusão crer que a palavra, ou a repetição de palavras, seja capaz de ativar algumas estruturas.
Há palavras de potência e palavras Vibratórias, em especial nos alfabetos sagrados, mas, se a estrutura não

estiver pronta, a repetição das palavras nada irá fazer.

Vocês não têm a potência do Verbo.
Então, entretanto, efetivamente, repetindo algumas vezes determinadas frases, têm-se flashes, uma alteração

energética que faz com que um chakra vai funcionar diferentemente, a um dado momento, no momento em que
vocês repetirem esse mantra.

Mas isso não é nem a Mestria, nem o Despertar.

***

Caros amigos, eu lhes agradeço por todas as suas questões e por todas as suas interrogações.
Eu penso que tivemos uma comunicação frutífera, então, eu lhes digo até breve e dou-lhes, como de hábito,

todas as minhas Saudações e as minhas Bênçãos.
Boa sorte a vocês, para avançar nesse caminho.

Dirijam-se com toda serenidade para a sua Luz interior.
Eu os amo e os abraço com o meu Espírito, e eu lhes digo até a próxima vez.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, primeiramente, recebam todas as minhas saudações habituais, e estou muito contente,
verdadeiramente, de estar com vocês esta noite, para trocar coisas.
Eu espero que lhes permitam ir muito mais ainda para a Luz que vocês procuram do fundo de seu coração.

Questão: qual é a diferença entre o perdão e a redenção?

É uma questão extremamente filosófica essa.
Então, o perdão corresponde ao apagamento de algo que foi feito, que não está conforme: perdoar a si
mesmo, perdoar aos seus pais, perdoar ao seu inimigo.
A redenção vai bem além do perdão porque, quando se perdoa, isso não quer dizer, necessariamente, que se
está redimido.

A redenção é, ao mesmo tempo, o perdão, mas, também, a redenção, a um nível extremamente elevado, uma
aspiração para os planos espirituais os mais puros, ligados ao perdão do que foi feito.
Mas o perdão, sozinho, não é a redenção.
A redenção compreende o perdão.
Perdoar é, por vezes, extremamente fácil, mesmo se isso pareça muito difícil para alguns seres encarnados
que não conseguem perdoar o que eles viveram.

A redenção é uma etapa suplementar, porque a redenção permite, ao mesmo tempo, perdoar, mas, sobretudo,
redimir os erros dos outros, e isso é algo que não é possível a muitas almas encarnadas.
Mas a redenção não é algo que necessite de atos, a redenção é uma atenção espiritual, pura, que não tem que
se colocar fundamentos em uma ação ou em palavras precisas nessa dimensão.
É uma atitude do Espírito Santo, que vai provocar essa redenção.
A etapa humana, ao nível da terceira dimensão é, unicamente, estar no perdão.
A redenção sobrevém após.

A redenção é algo que não passa pelas palavras.
E inúmeras pessoas dizem que perdoam, embora elas nada perdoem.
Elas se servem das palavras para trair o próprio espírito.

Questão: poderia lembrar-nos, brevemente, a que corresponde, verdadeiramente, o “Todos os
Santos”?

O Todos os Santos, simplesmente, festa de todos os santos, mas, também, festa de todos os mortos, ou seja,
é um momento privilegiado no qual, teoricamente, eu digo, efetivamente, teoricamente, as portas de
comunicação na terceira dimensão entre o que está desse lado do véu e do outro lado do véu é muito mais
fácil, porque esse é o dia de comemoração em relação aos mortos da família que se honra, mas, também,
comunhão com todos os santos e todos os personagens que tiveram uma ação de Luz nesse planeta.

Então, meus amigos, eu lhes aporto minha bênção, meu amor.
Eu lhes digo até muito em breve.
Fiquem bem, caros amigos e, ainda uma vez toda a minha bênção.
Até breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, vamos começar, agora e já, a responder às suas questões.

Questão: o fato de ter sido considerado como um grande mestre durante sua vida mudou algo em
seu caminho, após sua morte?

Então, caro amigo, vou responder-lhe de uma maneira que é extremamente simples.
O fato, a maneira pela qual você é considerado desse lado no qual você está do véu não tem qualquer espécie
de importância.
A progressão faz-se, unicamente, em função do bem que você terá feito ao seu redor.

Eu não gosto muito da palavra amor, porque nela colocaram muitas coisas que não são do amor, mas de
coisas diferentes, então, progressivamente e à medida de cada um de seus feitos, você o nutrirá, você o
regará dessa vontade de bem, você crescerá em sua aura e crescerá em seu potencial espiritual.
É a única coisa que importa e em relação à evolução de sua alma e de seu espírito.

Então, não o julgarão e você mesmo não será julgado através da noção de mestria aparente, mas da mestria
real que você tiver colocado para aportar o bem ao seu redor.
É a única coisa que permite crescer na evolução espiritual e, absolutamente, nada mais e, sobretudo, não o
papel conhecido ou desconhecido que você teve em sua vida.

O bem que eu fiz, caro amigo, fez-se através do ensinamento, mas, também, através de todos os seres que eu
pude encontrar em minha vida, para os quais eu sempre tentei aportar vontade de bem, não, necessariamente,
através de palavras, não, necessariamente, através de grandes discursos nem de conferências, mas,
simplesmente, a cada encontro que eu dava.
Isso influenciou meu caminho de alma da maneira em que, progressivamente e à medida que vocês nutrem
outros seres humanos no sentido da Luz e do bem, progressivamente sua alma expande-se e junta-se às
fronteiras de seu Espírito, que é o reflexo do Espírito da Unidade.

Vocês devem ter certo número de caminhos, digamos, de experiências de vida para chegar a fazer o bem por
toda a parte em que vocês passem, independentemente, como dizia o Cristo, de noção de julgamento, da
noção de cartesianismo.
É preciso chegar a avançar na vida, portando o máximo de bem a todos os seres que vocês encontram, tanto
amigos como inimigos.
É a única coisa que entra em conta na pesagem, no peso da balança.
Os poderes espirituais são apenas a consequência disso.

Vocês não serão julgados sobre a utilização de sua doação (porque não é uma doação, é algo que é natural),
vocês serão, unicamente, julgados sobre a qualidade de bem que vocês tenham feito ao seu redor.
Quando eu digo ao seu redor não é, unicamente, a família, são todos os seres que vocês vão encontrar.

O importante não é estar próximo ou afastar-se, o importante é o que vocês fazem em Espírito, em relação a
essa pessoa.
Vocês podem dar-lhe uma bofetada na cara e amá-la muito, e enviar a ela o máximo de bem e de Luz, isso é o
Espírito que age.
Mas vocês podem, também, tomar uma pessoa em seus braços, dizer a ela que vocês a amam e emitir
pensamentos de morte, de inveja, de julgamento.
O importante é o que acontece em seu Espírito.

Questão: o que acontece quando a expansão da alma vem tocar o Espírito?

Naquele momento, vocês vão descobrir os inúmeros poderes da alma, os dons místicos múltiplos que foram
descritos por diferentes santos e vividos por diferentes santos ou diferentes pessoas consideradas como
santas ou que viveram em um odor de santidade.

Então, primeiramente, vocês vão ouvir o canto da alma e o canto do Espírito em seus ouvidos, em sua cabeça.
Em seguida, vão afinar as percepções vibratórias, mas, isso, é a consequência.

O.M. AÏVANHOV – 11 de novembro de 2006

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


Em seguida, vão afinar as percepções vibratórias, mas, isso, é a consequência.
Aqueles que têm percepções vibratórias ou de dons não estão, necessariamente, na Luz, é preciso,
efetivamente, compreender isso.
É preciso que isso se torne uma consequência e não a causa, isso é extremamente importante a compreender.

Então, a partir do momento em que vocês fazem o bem e, cada vez mais, o bem, a partir do momento em que
o julgamento deixa sua cabeça, em que vocês estão em uma neutralidade benevolente, vocês vão adquirir
certo número de potencialidades novas, que vão despertar-se a vocês.
Mas não é preciso procurar adquirir essas potencialidades se vocês não fazem o bem porque, aí, vocês entram
em esquemas que não vão ao sentido da Luz.
Porque potencialidades psíquicas podem desenvolver-se sem que haja qualquer evolução da alma.

Você pode tornar-se clarividente, poderá ter acesso a fontes de informações situadas ao nível astral, portanto,
emocional, mas que não estão em relação com a evolução espiritual.
Os dons e a ilusão do dom são duas coisas que podem confundir-se quando se está no ego e na
personalidade.
É preciso, efetivamente, ver que, mesmo o potencial da alma, a partir do momento em que há abertura à
vontade de bem, isso não quer dizer que tudo seja bem sucedido naquele momento, porque isso vai depender,
também, do uso que é feito do dom.

Se esse dom é utilizado para manipular o outro, se esse dom é utilizado em seu proveito pessoal, naquele
momento, há desvio da Luz.
A dificuldade e a armadilha no caminho da mestria situam-se nesse nível.
Inúmeros médiuns foram tentados a utilizar seu próprio dom em proveito próprio e, portanto, transformar a
realidade do que era recebido para favorecerem o que eles queriam.

Questão: eu estou na distorção de meus potenciais ou não?

O caminho permanecerá, sempre, claro, a partir do momento em que vocês chegarem ao cerne da questão, tal
como você coloca.
Isso quer dizer que, progressivamente e à medida de sua expansão para a Luz autêntica, para a vontade de
bem, enquanto vocês se colocam a questão, isso quer dizer que o ego está, ainda, no guard-rail e que a alma,
também, está no guard-rail.

A partir do momento em que há a certeza, em que não há mais a dúvida (o que não quer dizer não ter a fé), isso
quer dizer que o ego tomou a frente.
Não confundir o ensinamento do mestre e os poderes do mestre e crer que esse mestre de sua vida não tenha
experimentado a dúvida.
Eu mesmo, quando estive na prisão, acreditem, efetivamente, que eu duvidei, não houve um dia de minha vida,
quaisquer que fossem os eventos vividos, qualquer que fosse a mestria, quaisquer que fossem os contatos,
em que eu não tenha duvidado da correção de meu caminho.
E, no entanto, Deus sabe que a fé jamais me deixou.

Não confundir o que se chama a fé em Deus, a fé na Luz e a fé em si, são duas coisas totalmente diferentes.

Questão: por que seus ensinamentos são tão perturbantes para algumas pessoas?

Cara amiga, há algo que é importante a compreender, há uma emanação áurica de casulos de Luz na sala, que
está escutando o que eu digo e vocês sabem, efetivamente, que os bla-blas são coisas, mas a atmosfera
vibratória é outra coisa.
Independentemente de minhas palavras, isso vai impactar, diretamente, como em minha vida, os seres que
cruzam meu caminho e que cruzam o caminho de qualquer mestre encarnado.
E, frequentemente, há seres que vão duvidar – o que é bom –, mas há outros que vão tomar o caminho inverso.

É preciso lembrar-se da história de Judas: não foi por acaso que Judas existiu.
Então, cada mestre vai encontrar apóstolos em seu caminho, que vão seguir seu caminho, mas, também, Judas
que vão tentar, a todo custo, apagar essa Luz que os põe em face do próprio ego.

Então, sim, minha presença é impactante, mas não mais do que a presença de Maria ou não importa de qual
ser de Luz realizada que desça, realmente, em sua dimensão.

Questão: como explicar que pessoas que vivem certa forma de consciência basculem tão
rapidamente no ego?

Mas, cara amiga, para todo ser humano há risco de queda.
Mesmo os seres os mais despertos podem correr o risco da queda.
O ego é o que mantém a vida na terceira dimensão; se não houvesse mais ego, completamente, não haveria
mais vida na terceira, vocês teriam ascensionado, diretamente, com seu corpo ou sem seu corpo, mas vocês
passariam ao outro lado do véu.

O ego é o que mantém a vida.



A partir do momento em que vocês ainda estão na vida, o ego está presente, então, o ego pode, a qualquer
momento, tomar a dianteira.
O Cristo também pediu ao Seu Pai para afastar o cálice, durante a agonia.
Então, compreenda, efetivamente, que um ser humano que não tem a consciência do Cristo está, mesmo se
seja um mestre, sob a influência, mesmo mínima, de seu ego, até o último dia de sua vida encarnada.

Questão: como reconhecer um «mestre»?

Obviamente, a primeira coisa que caracteriza um mestre desperto e realizado ou, em todo caso, um mestre, é a
humildade, é a primeira das virtudes que deve transparecer, pelos dons, lembrem-se.
Os dons são apenas a consequência e não a causa.

Então, isso é o mais importante.
Um ser que não está na humildade, que não é capaz de olhar uma criança, que olha as coisas do alto, não é um
mestre.
Há outros, obviamente, mas ele é aparente a partir do primeiro olhar.
Uma coisa que é importante a saber é que, quando vocês estão no caminho para o despertar, no caminho para
a mestria, a partir do momento em que aparecem, realmente, novas potencialidades da alma na encarnação,
então, o ego não pode fazer aparecer uma falsa humildade.
Portanto, a humildade é um critério real, quando os dons estão aí.

Agora, obviamente, isso exclui aqueles que trapaceiam ou que iludem a eles mesmos.
Aqueles que estiverem na falsa humildade, ou seja, nos meios conectados um pouco à new-age, como vocês
dizem hoje, são pessoas que vão apresentar-se com um lado meloso, um lado de grande adepto da liberdade,
um meio de liberados, como se diz, mas que estão completamente envelopados em modos de funcionamento
esclerosados.

Então, eles podem apresentar-se com um grande sorriso e dizer-se «não, não, eu nada sou» e apresentar-se
como muito doces, digamos.
Entretanto, não é, de modo algum, a realidade do que eles são.
Basta, para isso, pô-los em face do próprio ego, simplesmente, indo contra o que eles pensam ou contra o que
eles dizem, e eles se colocarão em cóleras escuras, porque eles, absolutamente, nada controlam e, sobretudo,
não as próprias emoções.

Bem, caros amigos, vou deixá-los.
Eu lhes aporto, como de hábito, todo o meu amor, toda a minha bênção, toda a minha vontade de bem e
desejo-lhes muita fluidez da unidade nos dias que vêm, e eu lhes digo, certamente, até muito em breve.
Fiquem bem.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
Eu lhes aporto minha saudação e minha bênção, meus queridos filhos, todo o meu amor, neste período
extremamente agitado que vive este planeta e os humanos, nesse lugar de vida que é a Terra.
Estejam certos de que a hierarquia, em sua totalidade, de que os Santos, de que os seres espirituais que
os cercam estão, mais do que nunca, com vocês e ao seu redor, nestes dias qualificados de sombrios,
que vêm para vocês, através de grandes tribulações, essas grandes transformações anunciadas há tanto
tempo, tantos anos, por mim mesma e meu Divino Filho.

Estejam certos de que vocês serão ajudados, amados, para atravessarem – progressivamente e à medida
que seu coração preencher-se-á dessa certeza de pureza, dessa certeza de amor – essa zona de
sombra. Com mais conforto de alma possível.

Obviamente, os elementos de medo, os elementos de apreensão deverão ser, tanto quanto possível,
afastados de seu pensamento, afastados de suas emoções, afastados de suas apreensões de vida
habitual.
De fato, o derramamento de Luz espiritual que vem para os anos que lhes restam, nesses lugares de vida,
acompanham-se, sempre, de eventos de natureza exterior, por vezes, qualificados de apocalípticos.

Mas lembrem-se, queridos filhos, de que o apocalipse, antes de tudo, é revelação, de que o apocalipse,
antes de tudo, é reencontro, núpcias celestes com sua Divindade, com sua Unidade e com a fraternidade que
lhes faz tanta falta nesse mundo tão agitado.
Não creiam que isso esteja em um hipotético alhures, em um hipotético mais distante ao nível do tempo,
porque vocês entraram, doravante, neste período de revelação.

Assim, as hierarquias, como eu dizia, têm-se mais próximas de vocês, prontas a intervir, prontas a
apoiá-los, na condição, obviamente, de que vocês peçam, na condição, obviamente, de que aceitem
essa ajuda, essa fraternidade que vem de outros planos de manifestação da Luz.

Há, queridos filhos, como vocês sentem, para a maior parte de vocês, como esperam, alguns de vocês, ou
como temem, para outros, a necessidade de recentrar-se, de abrir o coração para qualquer eventualidade e
permanecer na simplicidade de suas vidas habituais, na simplicidade de seus caminhos, sem procurar, de
maneira alguma, prever o que quer que seja, enquanto a Luz proverá.

A única coisa que vocês tentarão prover é encontrar a serenidade, a paz, a harmonia em seu
coração, em seu centro, em sua essência.

Há, durante esses anos que vêm, efetivamente, grandes tribulações no exterior, grandes tribulações no interior.
Só aqueles que estiverem puros permanecerão e continuarão na vida em serenidade, em segurança.

Convirá, mais do que nunca (e lembrem-se de que vocês já estão nessa época),estarem alinhados,
centrados, unificados e conectados à Divindade que vocês são, porque essa Luz que vem para vocês é
uma Luz divina, espiritual, transformadora, e que será sua única Fonte de vida nos tempos que vêm.

Há, obviamente, um período crucial, eu diria, que eu anunciei, também, queridos filhos, em numerosas reprises,
em múltiplos lugares sobre este planeta e em múltiplos momentos, um período no qual convirá encontrar-se
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perfeitamente centrados e alinhados, mas vocês serão, como eu já disse em numerosas reprises também,
prevenidos em tempo e em horas úteis, alguns instantes que precedem esse período crucial que foi muito
tempo chamado «três dias de trevas», em todo caso, em seu Ocidente, o momento da transmutação
alquímica, vibratória, cósmica desse planeta e de seus habitantes que estiverem prontos para uma dimensão
além de todos os seus sonhos, além de tudo o que vocês podem imaginar, pensar, conceber, bem além da
Luz do além que vivem as pessoas que deixam esse corpo para aceder à Luz.

Os mundos que lhes são prometidos são mundos nos quais a Unidade domina, nos quais não há lugar
para a sombra, nos quais não há lugar para a divisão, não há lugar para a oposição, mas nos quais tudo é
harmonia, tudo é Divindade, tudo é espaço sagrado de ressonância que permite à Luz encarnada fazer-se
carne, surgir e fazer-se, enfim, a realidade da promessa eterna de meu Divino Filho.

Nisso, vocês entraram no período que precede o crucial, no período que precede o evento final que lhes
permitirá aceder, para aqueles que estiverem prontos, a essa dimensão nova, a esse espaço sagrado de
vida que é prometido, eu repito, de toda a eternidade.

Então, queridos filhos, não é questão, obviamente, de dar-lhes o momento preciso em que se situa esse
crucial, porque, obviamente, isso pode ser em um minuto como em alguns anos, mas, entretanto, o período
precedente ao crucial já está aí.

Cabe-lhes, como dizia meu Divino Filho, fazer a limpeza em sua casa, fazer a limpeza em sua
personalidade, em seu ego, para encontrar o mais possível de unicidade, o mais possível de clareza,
o mais possível de veracidade em seu ser interior, mas, também, nas circunstâncias e manifestações
de sua vida material, para trabalhar no sentido das palavras de meu Filho.

Sejam os divinos imitadores, abstenham-se de todo julgamento, abstenham-se de toda crítica, mas
sigam, firmemente, para sua Divindade.
Nada mais deve ter importância e, obviamente, se vocês têm carga de alma, continuar a prover essa
vida material que, no entanto, chega e atira ao seu fim.

Cabe-lhes, até o último minuto, no momento de meu apelo final, consagrar-se às suas tarefas
materiais, às suas tarefas diárias, ao mesmo tempo cultivando em vocês essa semente de Luz, essa
semente de estrela que vocês são, para que o jardim esteja limpo, para que a casa tenha-se pronta
para a visita da Luz.

Aí está, queridos filhos, vocês são devolvidos a esses espaços transformadores, vocês são devolvidos a
esses espaços de falsas calmas que precedem a tempestade, de falsos equilíbrios e de falsas
equidades sobre a Terra.

Vocês entraram no período de iniquidade máxima, no período em que a injustiça é a mais flagrante,
em que aquele que trapaceia está na dianteira da cena, em que aquele que brilha não é aquele que se
crê, em que aquele que se impõe não está, absolutamente, na Luz, mas está na ilusão da Luz.
Assim vai o mundo, assim vai cada transformação que sobrevém nessa humanidade ou em outras
humanidades, no período que precede o momento crucial, o momento final.

Os seres que pertencem àqueles que se vão e que não vão para a Luz tentam, por todos os meios,
brilhar, porque eles são incapazes de brilhar espontaneamente, de ser a Luz que deveriam ser.
Então, eles obscurecem o próprio julgamento, eles obscurecem a vontade da alma em proveito da
personalidade, e esse brilho é, efetivamente, ilusório, efetivamente, vão, aos olhos da justiça, aos
olhos da verdade da Luz.

Assim vai o mundo, assim vão os mundos, assim vão as humanidades em período transformador.
A transformação é algo que incomoda.

Trata-se, quer vocês queiram ou não, queridos filhos, qualquer que seja a promessa e a realidade desse
mundo de Luz que vem para vocês, entretanto, de um período de luto, de um período de separação de
seus hábitos de funcionamento que eram os seus há tanto e tanto tempo.

Então, obviamente, é preciso ser capaz de tudo perder, exceto aqueles que aceitarem, como disse meu Filho,
tudo perder, encontrarão o céu, aqueles que quiserem salvar-se, não serão salvos.

Aqueles que abandonarem e abandonarem-se à vontade da Luz serão salvos e, para isso, é preciso
abandonar os medos, abandonar o ego, abandonar tudo o que brilha na aparência e não na
profundeza.

Os caminhos que lhes são propostos são, por vezes, caminhos dolorosos, caminhos nos quais será preciso
cortar, caminhos nos quais será preciso decidir, tudo isso sem julgamento, tudo isso sem, talvez, saber o
que será amanhã, tudo isso sem saber, talvez, o que será sua vida em alguns meses.
É-lhes pedido, entretanto, para continuar a assegurar o que vocês chamam o material.



O material tem apenas um tempo, a matéria transmuta-se e o material apagar-se-á diante dessa transmutação
da matéria, mas vocês não devem, em momento algum, ultrapassar esse instante, vocês não devem, em
momento algum, tentar antecipar ou prever o momento.
Ele vem a vocês.

Estejam certos, queridos filhos, que todo ser de Luz será prevenido desse momento, mas, também,
todo ser humano sobre este planeta, até o último minuto, tem a possibilidade de suprimir o ego para
deixar inundar-se da Luz da alma, até o último minuto.

Não há julgamento nos corações e em todos os seres espirituais que os acompanham não pode haver o
mínimo grama de vontade de destruição.
Só as almas que forem suficientemente obscurecidas e que não quiserem ouvir meu apelo serão
condenadas a serem recicladas, a reiniciar um novo ciclo de experiência, porque tal será o desejo
delas.

Assim, não é preciso preocupar-se com seus filhos, não é preciso preocupar-se com seus cônjuges,
porque cada ser tem a tomar essa decisão sozinho, em face de si mesmo, e em face do coração da
Mãe que eu sou porque, de fato, o sinal virá de mim.

Antes que a espada de meu divino Filho golpeie esta Terra, serei eu, meu coração benevolente de
mãe que virá anunciar-lhes esse momento.
Vocês o ouvirão.

Cada ser vivo sobre este planeta ouvirá o apelo de sua mãe, caberá a ele saber se quer responder ou não, a
decisão a ele pertence, vocês não podem forçar ninguém, porque é uma decisão que se toma, como vocês
dizem, em sua alma e consciência, em toda lucidez.

Mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que recusam essa Luz, ouvirão minha voz propor a
eles a escolha final.
Isso não é para o momento, vocês estão, de momento no instante das tribulações, vocês estão, de momento,
no momento final que precede o momento crucial, nesses momentos nos quais vocês devem, já, preparar suas
escolhas, aguçar suas escolhas, preparar sua decisão, preparar seu futuro.

O que vocês querem fazer no futuro?
Vocês desejam prosseguir as experiências?
E, nisso, nada os culpará, nem a Mãe que eu sou, nem meu divino Filho, nem os elementos desencadeados
sobre este planeta, mas vocês serão livres de recomeçar uma experiência dessa dimensão em outros céus e
em outras terras.

Quanto a esta Terra que os porta atualmente, ela deve, obviamente, mudar de plano vibratório, com os seres
que aceitarem ouvir meu apelo final.
Essa transformação e essa ascensão, como se convencionou chamar, e como inúmeros de seus médiuns
chamaram, é algo que acontecerá em certo lapso de tempo que sobrevirá após meu aviso e que se estenderá
em vários meses, nos quais vocês serão informados, nos quais serão guiados, nos quais serão pacificados,
totalmente, quaisquer que sejam as perdas que tenham sofrido, porque será preciso fazer o luto de algumas
coisas.

Para alguns, poderá ser um cônjuge, para outros, poderá ser um filho ou um pai ou, então, poderá ser um luto
de algum lugar ou, ainda, de alguns hábitos, mas vocês devem penetrar nessa nova Terra em estado
vibratoriamente totalmente purificados, pacificados, unificados e reconectados à Fonte que vocês são e,
portanto, sem algumas coisas que sobrecarregam suas vidas, atualmente.

Mas vocês não têm que decidir, de momento, vocês devem, simplesmente, cultivar em vocês a semente de
Luz, a semente de estrela que vocês são, fazer crescer essa Luz é sua única preocupação; a segunda é, eu
repito, assegurar o quotidiano, mas dever preparar-se, contudo, a dever deixar esse quotidiano em um intervalo
de tempo, acima de tudo, bastante curto porque, de fato, qual ser humano prepara-se enquanto não lhe tenham
anunciado que ele vai partir?
Qual é o ser humano que poria ordem em seus documentos se ele não soubesse que ia morrer, deixar esse
corpo no ano que vem?

Tem-se, sempre, tempo, remete-se, sempre, para mais tarde o que se tem a fazer, quando se está nesse
mundo de manifestação, no qual vocês estão, mas convém preparar-se, agora e já, a partir de hoje, para
enfrentar este período crucial ou essas tribulações que já estão aí, meus filhos.

Cabe-lhes encontrar momentos de espaço interior, de serenidade, de ver claramente sua vida, refletir sobre o
que os anima, quais foram seus polos de interesses nessa vida, o que vocês escondem por trás de suas
incertezas, o que vocês escondem por trás de suas mentiras, o que vocês escondem por trás de seus medos.

Cabe-lhes aparecerem nus diante dessa espada do julgamento que virá.
Cabe-lhes, já, ter feito o trabalho e ter mantido limpa sua casa e seu jardim para que, no momento vindo, isso
não seja demasiado pesado e não os arraste para um novo ciclo de manifestação e de experiência, que



não seja demasiado pesado e não os arraste para um novo ciclo de manifestação e de experiência, que
arruína, assim, seus esforços, para alguns, realizados há tantas e tantas vidas, para ir para essa liberação que
lhes é prometida hoje.

Então, queridos filhos, mantenham presente no espírito sua Divindade, mantenham presente,
também, em seu espírito, sua incompletude de estar separado da Fonte há tantas e tantas vidas.
Certamente, a liberação, a realização foi tornada possível, como alguns modelos mostraram-no, mas eu diria
que a quase totalidade da humanidade não tocou esse limiar do despertar.

Cabe-lhes refletir, lucidamente, não serem ternos consigo mesmos, entretanto, não julgar-se, mas depositar
seus fardos, depositar seus medos, depositar suas sombras aos meus pés e aos pés do divino Filho.
Peçam, e nós os ajudaremos, peçam, e nós os atenderemos, peçam, e vocês serão inundados de
minha graça, da graça de meu Filho, mas, também, da graça da multidão de seres de Luz que
percorrem sua Terra em seus éteres.

Cabe-lhes pedir, cabe-lhes tomar essa medida, dar um passo para nós, e nós daremos dez, elevem sua voz
para nós, seu olhar para nós, e nós abaixaremos nosso olhar para vocês, para ajudá-los nesse caminho de
comunhão que vem para vocês.
Não vejam, através dos elementos, coisas catastróficas, vejam apenas, ali, o período de necessária
purificação, de necessária transformação, preliminar à transformação final.
Há, aí, ferramenta de tomada de conhecimento, ferramenta de tomada de consciência, ferramenta de revolta
interior que permite compreender os erros passados.

Essa revolta interior deve conduzir a definir um novo caminho, caminho da Unidade, caminho da fraternidade,
caminho da vontade de bem e caminho do amor, tanto e tanto recusado e reportado aos proveitos de
interesses pessoais, aos proveitos de interesses egoístas, aos proveitos de interesses familiares, aos
proveitos de interesses quaisquer, eu diria.

Em relação à sua Divindade, convém, agora, colocar os atos, colocar as fundações de sua nova vida,
ao mesmo tempo estando conscientes de que o que vocês vivem é apenas uma fantasia, apenas uma
fachada, é uma coisa que está aí apenas por um tempo, assim como esse corpo é-lhes emprestado
apenas por um tempo e que, entre o nascimento e a morte, há apenas um tempo relativamente curto.

O tempo que lhes resta a viver é, ele também, relativamente curto, o tempo que lhes resta para aceder à
verdadeira vida é extremamente reduzido.
Vocês estão no que chamaram, na bíblia, meu divino Filho e seus profetas e seus apóstolos chamaram, bem
antes dele, os tempos reduzidos.
Releiam o apocalipse, releiam as profecias de Daniel, vocês ali encontrarão essa noção de tempos
reduzidos nos quais vocês entraram, diretamente, e nos quais vocês vivem agora.

Então, não se creiam imortais nessa terceira dimensão, não se creiam imortais em seus modos de
funcionamento, no que vocês construíram, porque isso pode desaparecer de um dia para o outro, e isso não
tem qualquer importância em relação à Luz que vocês são.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha vontade de dizer-lhes, mas eu penso que vocês me convidaram,
também, para responder a algumas interrogações, então, eu me ponho, agora, à sua escuta, meu coração de
mãe dirige-se para vocês, faz silêncio e, no recolhimento, acolhe suas perguntas.

Questão: qual é o ensinamento a extrair de uma separação que eu vivi ultimamente?
Meu filho, não procure ver, em cada evento que sobrevém em sua vida, o traço de algo de não compreendido
ou de lição que há a experimentar.
O justo que morre esmagado sob uma árvore que cai durante a tempestade, será que é justo que ele seja
morto esmagado por essa árvore?
Seria ilusório crer que, hoje, mais do que nunca, cada ato e cada movimento que se produz em suas vidas
sejam significantes.
Há, necessariamente, necessidades de purificação.
Essas necessidades de purificação, essas necessidades de transformação fazem-se sentir, assim como uma
mãe perde seu filho, qual é a justificação dessa perda, se não é, ainda, encontrar mais amor, através dessa
perda e desse abandono?
Nisso está a lição de toda a vida e, hoje, mais do que nunca.
Há, através dessa separação, apenas uma noção de divisão, qualquer que seja a duração do que é vivido ou a
facilidade para aceitar o que é vivido.
De qualquer modo, isso deve ser vivido sem procurar, contudo, saber onde estão as responsabilidades disso,
onde estão as causas disso, mas, simplesmente, aceitar isso como que fazendo parte e ilustrando o que eu
acabo de dizer, ou seja, que vocês devem continuar sua vida e que, o que quer que lhes seja retirado ou dado,
é preciso aceitá-lo com a mesma leveza de coração, porque isso faz parte do caminho.

Questão: será uma maneira de recentrar-se?
Não há ponto de recentragem, querida filha, há evolução e transformação e, novamente, outra centragem.
Lembrem-se do que eu dizia na chegada, que há um período que é aberto agora, período de tribulação,



período de apocalipse no qual tudo é apenas retribuição ou tudo é transformação para aceder a mais liberação.
Não vejam, ali, algo que seria uma punição, não vejam, ali, qualquer responsabilidade, isso faz parte de
caminhos, assim como, um dia, um ser humano morre e deixa seus filhos ou deixa seus pais, isso é,
exatamente, a mesma coisa.
Vocês devem ser capazes, hoje, mais do que nunca, ser capazes de tudo perder porque, senão, tudo isso
seria apenas apego.
O que lhes é dado pela vida, vocês devem aproveitar, mas não devem apegar-se, devem desfrutar da
experiência, devem desfrutar da vida que se escoa através de vocês e não considerar que, se um elemento
falta, sua vida para ou sua vida torna-se menos orientada, menos excelente, sobretudo, para aqueles que estão
em um caminho e que tentam aproximar-se dessa Luz autêntica.

Questão: por que tenho a impressão de que a Luz afasta-se de mim?
Querido filho, receba todo o meu amor.
Primeiramente, você está certo de que a Luz afasta-se de você. Que não é você que se afasta da Luz?
Reflita, efetivamente, em minha questão.
A Luz não se afasta jamais, quando se chama por ela, a Luz afasta-se quando os polos de interesses
encontram-se diferentes para uma época.
A partir do momento em que a atração para a Luz tenha diminuído, a Luz afasta-se, porque ela obedece à sua
vontade do momento, ao seu destino do momento, o que não quer dizer que ela desapareça, o que quer dizer,
simplesmente, que suas prioridades do momento não são aquelas da Luz.
Então, sim, pode-se dizer que a Luz afasta-se de você, mas que é você que se afasta da Luz.
Incline-se sobre ela, cultive-a, querido filho, dirija-lhe suas orações as mais ardentes.
Seu compromisso de Luz é mais importante que sua vida.
Você poderá observar, no desenrolar de sua vida material e de suas obrigações materiais, que se a Luz afasta-
se, a vida é menos fluida e que, quando a Luz aproxima-se, as coisas são mais leves e mais fáceis.
Então, encontre o que o torna mais leve, encontre o que é mais fácil, e a Luz aproximar-se-á.
Isso é inerente à experiência da matéria, neste período perturbado.
A Luz aproxima-se, a Luz afasta-se, para fazê-lo compreender que a coisa a mais importante que vocês têm a
perder é a Luz.
Então, cabe a vocês tudo fazer para não perdê-la.

Questão: como é que se pode fazer para não deixar-se influenciar pela aura das pessoas?
Basta, para isso, pensar na Luz, querido filho, basta cultivar sua própria Luz, fazer com que sua aura seja
invencível, não pela potência da vontade, mas pela potência do amor, porque o amor faz milagres, como dizia
meu Filho.
O amor levanta as montanhas.
Se vista de amor e de Luz, e nenhuma aura poderá ser incômoda para você, porque ela estará em sua aura e
em sua Luz.
A partir do momento em que as circunstâncias da vida o fazem reencontrar uma aura ofensiva, uma energia
ofensiva, uma condição ofensiva, é que, em algum lugar, em você, há a falha que permitiu a isso manifestar-se,
obviamente.
Bem amados filhos de Luz, eu lhes aporto todo o meu amor de mãe, minha bênção a mais íntima em seu
coração, eu seu Espírito, em sua alma, mas, também, em seu corpo.
Sejam abençoados.
Minha Luz acompanha-os.
Eu os amo, eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
___________________
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas neste lugar.
Estou, estejam certos disso, extremamente tocado por reencontrá-los, para poder, como de hábito, trocar,
participar e dar informações que, eu espero, serão extremamente importantes em suas evoluções e permitir-
lhes-ão caminhar para a Luz autêntica, e o desejo que eu posso formular é esse.

Então, primeiramente, eu lhes desejo, obviamente, as boas vindas, e sou todo ouvidos, para tentar ajudá-los, na
medida das possibilidades que me são oferecidas, através do canal e orientá-los, acalmá-los, dar-lhes algumas
informações, desde que eu o possa.

Então, obviamente, a palavra está com vocês.

Questão: é verdade que o ano de 2007 será pleno de perturbações e será acompanhado de muitas
partidas?

Primeiramente, cara amiga, é importante dizer que a vida é partida permanente.
Há coisas que se produzem todos os anos.
O ano 2007 é, efetivamente, extremamente especial, porque é o ano que se inscreve, eu diria, desde o ano
2006, em um ciclo extremamente preciso, que vai levá-los, durante um período de sete anos, até o período do
fim do ano 2012.

Então, vocês entraram, efetivamente, no que se convencionou chamar de um ciclo extremamente importante
para o acesso à Luz, o acesso à divindade interior.
Obviamente, vocês estão a par de tudo isso, então, obviamente, no ano 2006, a partir, eu diria, em especial, do
último trimestre, especificamente, houve efusão de energia muito específica, que começou durante o mês de
outubro e que, efetivamente, terminará no período em torno do solstício de inverno, ou seja, 22 de dezembro.

Há, durante este período, grandes oportunidades de transformações e de acesso para as almas que o tenham
desejado, que fizeram o pedido interior de aceder a uma dimensão nova e, mais do que nunca, a dimensão que
lhes é prometida, ou seja, a quinta dimensão aproxima-se, cada vez mais, de sua terceira dimensão e, durante
este período específico, há, como dizer..., espécies de janelas que se abrem e que permitem uma junção
muito mais importante entre sua dimensão e aquela da quinta dimensão.
Um período, eu diria, de efusões de energia e que permitem, nesses momentos privilegiados, contatar a
divindade interior de maneira muito mais importante.

Então, obviamente, partidas sempre houve, há delas, sempre, como vocês sabem, e como inúmeros médiuns
e como numerosas aparições, desde agora mais de dois séculos, assinalam-no.
Vocês entraram em um período extremamente abençoado, um período de abertura espiritual como, jamais,
essa humanidade, conheceu, há mais de cinquenta mil anos.
Então, é preciso, efetivamente, ter-se pronto, como dizia o maior mestre encarnado sobre este planeta, ter-se
pronto, ter sua casa limpa, para o instante propício do derramamento da Luz, porque ninguém conhece a data
precisa na qual o Espírito Santo (como vocês o chamam, alguns, a Shekina, se preferem) virá efusionar-se
para desposar essa dimensão e fazê-la subir e fazê-la ascensionar, para aqueles que estiverem prontos e,
também, o planeta, em sua totalidade, mas não, unicamente, esse planeta, o conjunto do Sistema Solar e de
outros sistemas solares para uma dimensão nova de vida.

Então, já no ano passado eu havia assinalado, para o inverno de 2006 [no hemisfério norte], a manifestação de
certo número de elementos, inúmeras informações circulam em relação à movimentação de elementos
atmosféricos extremamente importantes.
O ar, obviamente; o fogo, com os despertares de vulcões do cinturão de fogo do Pacífico, mas todos os
elementos participam dessa transmutação de almas individuais, mas, também, do corpo planetário, para aceder
a esse novo espaço de vida.

Então, obviamente, como eu disse em numerosas reprises há agora um ano, é importante fazer a calma
interior, dirigir-se para a mestria interior, não procurar, agora, a data precisa em que tal ou tal evento apresentar-
se-á, porque os eventos já estão aí.
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Obviamente, cada dia é um evento importante, a cada dia acontece algo sobre esta Terra que os aproxima,
individual, coletivamente, do que se convencionou chamar a quinta dimensão.
Isso é extremamente importante a assimilar, a integrar.

É-lhes solicitado para observar as manifestações elementares exteriores também, não profetizar, não procurar
as datas porque, mesmo nós, ao nível em que estamos, não podemos afirmar, de maneira formal, a data de tal
ou tal evento, até o último momento, ou mesmo nas setenta e duas horas que precedem o evento.
Então, não é algo que vá acontecer a um dado momento, é algo que acontece todos os dias, e é algo que vai
durar durante numerosos anos.

Durante esses numerosos anos vocês terão, em múltiplas reprises, contatos com essas janelas cósmicas que
lhes permitirão tentar entrar na fluidez da Unidade, entrar na fluidez de sua divindade interior e reconectar-se à
fonte do que vocês são, ou seja, um ser e um filho de luz.
Então, obviamente, as circunstâncias da vida em terceira dimensão, tais como vocês as conhecem desde, para
alguns, numerosos anos, para alguns, numerosas vidas, devem transformar-se, obviamente, elas também.

Frequentemente, eu disse que os valores para os quais vocês estavam encarnados, para os quais a
humanidade bate-se, hoje, não são os valores autênticos da espiritualidade autêntica e não são os valores
autênticos da verdadeira Luz.
Então, obviamente, há um período no qual as regras da quinta dimensão vêm impactar as regras de
funcionamento da terceira dimensão, e essas regras, vocês podem imaginar, não são, de modo algum, as
mesmas.

Os valores que fazem sua vida – seja a família, seja preservar as necessidades vitais, por exemplo, encontrar
um teto, por exemplo, encontrar o alimento, por exemplo, encontrar um trabalho – são, absolutamente, irrisórios
para a quinta dimensão, porque as necessidades não são, de modo algum, as mesmas e, entretanto, vocês
não estão na quinta dimensão, portanto, devem estar em um período, eu diria, transitório, no qual é preciso
tentar, de algum modo, conciliar entre o que é antigo e o que vem, a toda velocidade, e que concerne à nova
vibração, à nova emergência desse novo modo de funcionamento da Luz, mas, também, novo modo de
funcionamento do que vocês chamam as regras sociais ou, mesmo, as regras energéticas.

Inúmeras modificações devem sobrevir durante este período, então, o ano 2007 é, efetivamente, um ano, eu
diria, de escolhas importantes.
Será que se aceita cessar as experiências fúteis da encarnação, tais como vocês as vivem há mais de
cinquenta mil anos, para a maior parte de vocês, e voltar, realmente, à casa?
Quando eu digo à casa não é o fim do caminho, eu digo, simplesmente, reintegrar as dimensões de luz
supraluminosas, supradimensionais que não conhecem, eu diria, qualquer sombra e que, sobretudo,
engendram modos de vida e modos de funcionamento que nada têm a ver com as estruturas sociais,
familiares, afetivas, vibratórias, espirituais que vocês estabeleceram na terceira dimensão e que eram
necessárias, até certo ponto, muito recente.

Aí está, cara amiga, a resposta que se pode dar, mas cada ano é um ano importante, cada ano é um ano
probatório que os aproxima do prazo de 2012, mas ninguém conhece a data, eu diria, da ascensão definitiva.
Ninguém conhece a data da intervenção mariana, que lhes anunciará, a todo ser vivo sobre este planeta,
desperto ou não desperto, o período da escolha final, isso, ninguém conhece a data, mas tenham-se prontos.

Questão: quando eu o chamo, eu o chamo OMA, e não Mestre, isso importa?

Caro amigo, se o chamado corresponde ao que você sente, ele será, de qualquer maneira, correto, isso é o
mais importante.
O chamado que vem do coração é um chamado que eu reconheço.

Questão: o que é dos ensinamentos que você havia dado em sua vida?

Então, agora, o ensinamento que foi retranscrito de minhas palavras, de minhas trocas, de minhas
conversações que eu tive em minha vida correspondem, certamente, a uma época preparatória em relação
àquela que vocês vivem hoje, o que não quer dizer que esse ensinamento, como qualquer outro ensinamento,
deva ser colocado de lado, mas deve ser, de algum modo, terminado.

Mas eu fui levado a dizer que o mais importante não os ensinamentos (quaisquer que sejam, mesmo os meus,
eu me gabo muito disso), mas o mais importante é encontrar a dimensão interior, encontrar o ser interior,
encontrar a Fonte, encontrar o acesso a essa porta interior que o conduzirá à sua divindade interior.
Isso não tem necessidade de técnica, não tem necessidade de ritual, não tem necessidade, como eu dizia, de
ir, em minha vida, adorar o Sol ao seu levantar, basta estar na pureza de intenção, na pureza de coração e,
verdadeiramente, em toda sinceridade, sem mentira alguma, pedir para que a Luz esteja presente.
Isso passa de qualquer ritual, isso passa de qualquer abordagem, eu diria, iniciática, precisa, que permitiria
aceder a Luz fazendo tal ritual ou tal oração ou tal não sei o quê.
É-lhes solicitado, hoje, para entrar na simplicidade, não é mais tempo de adotar esquemas antigos,
purificadores, o importante é permanecer na justiça, essa é a palavra chave, a justiça, a autenticidade, a
simplicidade, isso os conduzirá, muito mais facilmente, à divindade interior do que os rituais.



Questão: a que corresponde a perda de apetite, fora de qualquer doença?

É preciso, efetivamente, compreender que as energias, como eu dizia precedentemente, da quinta dimensão,
vão induzir certo número de modificações no interior de sua estrutura sutil e física.
Eu não vou, agora, contar-lhes toda a vida em quinta dimensão, obviamente, mas há algumas regras de
funcionamento que são profundamente diferentes, como eu disse.

Então, quando se toca a quinta dimensão – seja por um processo de despertar do kundalini, seja por um
processo chamado despertar do coração, seja por um processo de contato com a Shekinah– o processo que
se produz vai induzir uma impregnação das estruturas físicas e sutis pela energia de quinta dimensão.
Então, durante um tempo variável, certamente, não definido, de momento, inúmeros seres humanos vão passar
por regras de funcionamento que são oriundas da quinta.
Na quinta dimensão, o fato de alimentar-se não é, absolutamente, mais necessário, a alimentação pode ser
feita, a boca continua a existir, mas a nutrição essencial provém, diretamente, da Fonte, ou seja, da própria Luz.
Vocês comem, na quinta dimensão, a única nutrição assimilável, diretamente, que á a Luz.

Questão: o que se chama de «criança interior»?

Caro amigo, o que você chama de criança interior corresponde a uma terminologia precisa, o que quer dizer
que, a um dado momento, o ser humano começa a aperceber-se de que ele não é apenas uma personalidade.
Mas, além de sua compreensão mental do que é a alma e o espírito, existe algo no interior de si que apenas
demanda desabrochar, crescer e tomar a dianteira da cena.

Então, chamou-se, em linguagem poética, a criança interior, mas nada mais é do que a dimensão da alma e do
espírito, de toda a eternidade, presente em você.
Então, a criança interior pode apresentar-se de diferentes modos.
Por vezes, vai tratar-se de uma ardência ao nível do chacra do coração, que corresponde à abertura do
codificador.
Por vezes, há mudança de modo de funcionamento, por exemplo, das pessoas que se põem a dormir ou a
comer mais, porque há a tomada de consciência de outro estado que estava aí, mas que se revela, é o
despertar, propriamente dito.

Mas não se esqueça, jamais, de que o processo de despertar é apenas um processo no início do caminho.
É-lhes solicitado, hoje, para ir bem além do despertar; é-lhes solicitado para adquirir a mestria, e isso é outra
coisa que não o despertar.

Lembrem-se do que dizia o Cristo, mas, também, do que dizia, sobretudo, São João, em seu apocalipse.
Ele dizia «haverá muitos chamados»: os chamados são aqueles que vivem o despertar, aqueles que são
marcados na fronte, ou seja, que sentem os chacras que se abrem, que receberam o Espírito Santo, a
Shekinah, mas que devem ir ao fim do caminho, ou seja, fusionar sua materialidade e sua espiritualidade, para
fazer ascensionar o corpo de terceira dimensão para a quinta dimensão.
«Muitos chamados, poucos escolhidos».

Então, o despertar à criança interior é algo de essencial, mas é importante não parar na beleza da criança
interior, mas ir ao fim do caminho, e o fim do caminho é a mestria.
Ora, a mestria adquire-se apenas na condição de não mais querer controlar sua vida, de fazer a vontade, como
dizia o Cristo na cruz: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Isso é fundamental: a partir do momento em que se vive o despertar (e, sobretudo, para aqueles que vão vivê-
lo agora, nos meses, semanas, anos que vêm), não ver o despertar como algo que seja o fim do caminho, mas,
efetivamente, o início do caminho, não parar no caminho e ir para a mestria, ou seja, aceitar soltar: aí está a
mestria.

Aceitar não mais controlar alguns elementos que os seres que os guiam varrem de seu caminho, de seu
interior, diante de sua porta, o que quer que lhes seja proposto, a aceitação total.
Porque, a partir do momento em que o despertar é vivido e, sobretudo, agora, vocês serão confrontados a
eventos que poderiam ser, na terceira dimensão, qualificados de desagradáveis, no mínimo, mas que fazem
parte, entretanto, do caminho de início para sua mestria.
«Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha»: mestria, simplicidade, humildade, acolhimento, aí estão as
palavras-mestres.
Eu repito: sem técnica.

Portanto, o despertar é algo de muito belo, que se acompanha, agora (para esses últimos anos, restam seis
anos), de manifestações ditas espirituais, místicas, que evocam o que acontece na quinta dimensão, mas essa
não é a finalidade.
É preciso ir ao fim do caminho, é preciso transcender as coisas que não fazem parte da quinta dimensão.
Na quinta dimensão não há sombra, não há lugar para a sombra, há lugar apenas para a Luz e a Luz é outra
coisa, que não o que vocês concebem ao nível mental e outra coisa que não o que vocês puderam viver,
alguns de vocês, quando de experiências ditas místicas de confrontação ou de acolhimento da Luz que



corresponde ao despertar da criança interior.
Isso é a iluminação, mas a iluminação não é o fim do caminho, isso é importante a compreender.

Lembrem-se de que nesse caminho, após o despertar, restará, sempre, uma última armadilha, que é o
guardião do limiar, que é o ego espiritual, isso é extremamente importante a compreender porque, durante este
período mágico, extremamente poderoso, no qual vocês entraram agora, «muitos chamados, poucos
escolhidos», porque é preciso estar consciente de que o apelo, mesmo se vocês ouvem Maria que lhes fale,
não é a finalidade do caminho.
É preciso ir transcender, superar o ego espiritual, que quer tudo puxar para ele.

Como dizia Buda: «quando você encontra os poderes, salve-se, rapidamente».
Aí está, então, para salvar-se rapidamente, bem, é preciso demonstrar, fazer prova de humildade, de justiça, de
transparência e de simplicidade.

Questão: o que se pode fazer para «ver» mais, em todos os sentidos do termo?

Caro amigo, manter a simplicidade, «felizes aqueles que creem sem terem visto».
Se você não vê, é que a vontade é que você não veja, se você vê, é que a vontade é que você deve ver,
primeira coisa.
Vocês sabem, vocês foram habituados, e eu também, quando se está vivo, quando há sintomas, mesmo
quando se é um mestre inspirado, eu diria, que chegam ao nível do corpo, ao nível das energias, faz-se,
sempre, a distinção das energias, faz-se, sempre, a distinção das coisas entre o que é do domínio patológico e
do domínio fisiológico.
Então, lembrem-se de que vocês voltam para um espaço de quinta dimensão no qual a sombra não existe, no
qual a doença não pode existir.

Há muitas modificações, eu repito, que sobrevêm, já – entre outras, nesse momento, o sistema imunitário –
para os humanos que se têm à porta do despertar ou à porta da mestria, que são extremamente importantes.
As modificações ao nível do pâncreas, ao nível do timo são extremamente importantes e modificam a estrutura
física.
Mesmo ao nível do cérebro há zonas diferentes que se animam, que se ativam, que fazem com que haja
modificações de distribuição da substância glial ao nível do cérebro, isso faz parte do início de transformação
de estruturas físicas para a quinta dimensão.

A partir do momento em que se engaja em um caminho para a mestria, não há mais lugar para a doença.
A doença faz parte da terceira dimensão, a doença corresponde à lei de ação/reação, a doença era dada, em
alguns casos, para evoluir, mas, aí, vocês se dirigem para a cura.
Então, obviamente, há os que vão curar deixando o corpo, há os que vão curar ascensionando o corpo, mas, de
qualquer modo, a maior parte das almas que estarão no caminho do despertar e que tiverem aterrissado no
passo da mestria transporão essa porta, seja com ou sem o corpo.

Quando se está na quinta dimensão, quando um sistema solar que acolhe a vida, aí, sua humanidade passa à
quinta dimensão, a morte, absolutamente, nada é, porque há uma continuação da consciência, ou seja, a
ocultação da consciência que vocês tinham, a partir do momento em que vocês entram em um corpo, em que o
anjo venha apagar a memória, não terá mais lugar de ser.

Então, é uma falsa questão viver fenômenos quase místicos e colocar-se a questão de porque eu vejo mais e
porque eu vejo e porque isso e porque aquilo.
É preciso estar na fé, na confiança e não dar tomada ao que vocês chamam doença, mesmo para pessoas, e
vocês verão, certamente, nos anos que vêm, coisas que vocês chamariam milagres, porque alguns seres
humanos serão confrontados à própria fonte interior, à própria divindade interior, e a doença desaparecerá,
instantaneamente, porque elas estarão prontas para passar à quinta dimensão com o corpo, porque o coração,
o timo, o coração espiritual estarão ativados e eles desembaraçarão o corpo de todas as suas impurezas,
porque o pâncreas funcionará diferentemente, as necessidades alimentares serão profundamente diferentes,
mas isso eu já disse.

Questão: na quinta dimensão, como se administra a vida econômica e os atos financeiros?

Então, cara amiga, o que vocês chamam de economia e finanças não pode existir; o dinheiro não os seguirá na
quinta dimensão, estejam certos disso.

Os laços que vocês chamam afetivos, familiares apagar-se-ão diante dos laços espirituais.
Então, a quinta dimensão não conhece a ação/reação e o carma.
A quinta dimensão é a ação de graça, é a luz perpétua, é a conexão à fonte perpétua.
Então, as regras econômicas, as regras sociais não são mais, de modo algum, as mesmas, o dinheiro nada
mais quer dizer, uma vez que a Luz é capaz de providenciar tudo.

O que vocês veem, hoje, na terceira dimensão, quando veem o Sol, vocês o veem como exterior, como um
ponto distante.
Quando vocês passam à quinta dimensão, não estão mais na exteriorização, vocês estão na interiorização, não



estão mais na superfície da Terra, vocês passam ao interior da Terra e o Sol está por toda a parte, não em um
ponto, o que quer dizer que não sombra, tampouco, nesse nível.

Quando vocês olham seu corpo, a Luz está por toda a parte.
A Luz que não tem, de modo algum, a mesma forma, não tem mais, de modo algum, a mesma vibração,
tampouco, porque vocês estão no éter.
Vocês podem construir o que bem lhes pareça com a Luz.
O pensamento é, realmente, criador, mas instantaneamente.
Matéria etérea, certamente, mas matéria, de qualquer forma.

Então, as regras econômicas...
Portanto, não há economia, não há finanças e as regras sociais nada mais têm a ver com aquelas que vocês
conhecem.
Aliás, vocês têm uma pequena percepção quando têm o que chamam desencarnados que deixam o corpo e
que chegam do outro lado.
Eles não têm necessidade de ter notas (dinheiro) para comer e, quando encontram alguém que eles têm uma
simpatia vibratória, eles não têm necessidade de saber se o conhecem, se é alguém da família.
É a família espiritual, que faz o reconhecimento.

Questão: como vão evoluir as relações homem-mulher na quinta dimensão?

Então, primeiro, tranquilizem-se, não é porque vocês sobem à quinta dimensão que vão perder seus órgãos
genitais.
Entretanto, não é uma piada, isso quer dizer, simplesmente, que, a partir do momento em que vocês contatam
a quinta dimensão (a sexualidade, mesmo se aquela na terceira dimensão possa ser algo de mágico, que
possa conduzir à iluminação, é perfeitamente real, mas por que passar pela esfera sexual, quando vocês estão
na quinta dimensão?) o fato de encontrar alguém que vocês conhecem, há uma fusão que se faz ao nível da
alma, que é um gozo bem superior ao que vocês podem conhecer com os órgãos genitais.

Então, inúmeros seres humanos, hoje, que chegam a contatar a quinta dimensão, não têm mais necessidade
de relações sexuais, entretanto, a polaridade que vocês chamam masculina e feminina permanece, com
caracteres sexuados para as próximas vidas, que serão profundamente diferentes.

A reprodução, mesmo, não segue mais, de modo algum, as vias que vocês conhecem aqui embaixo, nessa
terceira dimensão.
Mas isso é muito, demasiado complexo a explicar agora.
Saibam, simplesmente, que o fato de chegar à mestria vai fazer fusionar, a título individual, sua feminilidade e
sua masculinidade.
Vocês se tornam um ser completo, tornam-se, simbolicamente, androginia primordial, porque reunificaram as
duas polaridades em vocês.

Mas isso não quer dizer que, hoje, vocês devam privar-se da terceira dimensão de relação dessa natureza.
Cada caso é pessoal e individual, mas, quanto mais vocês contatarem a quinta dimensão, mais vocês
constatarão, por si mesmos, que a esfera sexual afasta-se, que a esfera alimentar afasta-se.
O que não impede, de qualquer forma, de ser glutão, de tempos em tempos, e que o sono não seja mais o
mesmo, que seu nível de consciência diga-lhes para não mais permanecer em tal lugar, não mais permanecer
em face de tal pessoa e, por vezes, é muito desestabilizador, eu diria, dever tudo mudar em sua vida, porque
se é chamado a transformar isso, porque a quinta dimensão e a abertura à Fonte conduzem a isso.

As mudanças que sobrevêm não são pequenas mudanças, são mudanças revolucionárias.
A mudança dimensional não é a mesma coisa do que viver o despertar e a transfiguração e, mesmo, a
ressurreição, ao mesmo tempo mantendo um corpo de carne.
Não é, de modo algum, similar.
Os corpos de carne vão transmutar-se, também; eles vão vibrar de maneira muito mais rápida, a constituição do
DNA vai mudar.

Eu falei de órgãos, mas, também, a célula vai mudar, tudo vai mudar.
Então, obviamente, os caracteres sexuais, sexuais secundários serão irrisórios em relação à capacidade de
amor e, mesmo, de reunião em casal que lhes será oferecida naquele momento, porque vocês poderão atingir
esse estado que procuram, para a maior parte, desesperadamente, toda a sua vida, através do ato sexual e,
mesmo se ele seja grandioso, é apenas o pálido reflexo do que existe na quinta dimensão.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Questão: por que lutas de poder são declaradas, mesmo em contextos espirituais?

Caro amigo, isso não é complicado, é exatamente a mesma coisa que aconteceu quando o Cristo disse a
Pedro «você não fará de minhas palavras uma nova religião».
E o que ele se apressou a fazer?
Uma nova religião.

Então, obviamente, é sempre similar, quando há um mestre ou um iniciado que chega sobre este planeta e que
quer tentar abrir um máximo de pessoas, na condição de que seja o caminho dele abrir as pessoas, ele
proporciona um ensinamento.
Obviamente, assim que ele partiu, inúmeras pessoas recuperam o ensinamento e, aí, sistematicamente, não há
exceção à regra, aqueles que recuperam o movimento são, necessariamente, pessoas de poder, mesmo se,
no início, estejam em uma boa vontade, como se diz, mas as lutas de poder são inerentes ao funcionamento na
terceira dimensão.

A partir do momento em que um ser iniciado, um mestre tenha deixado alguns traços e parte, ele tenha feito
sua transição, sempre haverá seres que são, no entanto, de boa vontade, mas a maior parte vai querer criar
algo que é ligado ao poder e vocês podem olhar no cristianismo, seja, por exemplo, São Francisco de Assis,
que era um muito grande santo, que era um personagem especial e viu-se, após sua morte, o que se tornou da
ordem que foi criada.
Pode-se ficar um pouco assustado, porque os seres que vão assumir o controle, eu diria, desses seres
excepcionais, têm, necessariamente (mesmo se eles tenham devotado corpo, alma, espírito à memória do
mestre que eles conheceram em sua vida), para instaurar o funcionamento e a perpetuação, um mínimo de
poder.
Então há, necessariamente, degradação, e vocês têm visto isso em todas as religiões que foram criadas sobre
este planeta.

É por isso, hoje, mais do que nunca, com o advento da quinta dimensão, é-lhes solicitado ser seu próprio
mestre, é isso que é solicitado hoje, não é seguir um mestre.
Vocês são seu próprio mestre, na condição de aceitá-lo, na condição de jogar a regra para ser esse mestre
interior que vocês são.
Mas não é por isso que é preciso punir, de algum modo, aqueles que levaram a tocha porque, se a igreja
católica não tivesse tomado as palavras do Cristo, mesmo transformadas, vocês não teriam tido os evangelhos,
hoje.

Então, há sempre algo que é semeado, há sempre um grão que é semeado por um mestre que avança, mais
ou menos bem, mais ou menos facilmente, para perpetuar, em algum lugar, esse grão e, talvez, fazê-lo
germinar.
Mesmo se a maior parte não germine, não é importante.

Questão: como atingir, o melhor possível, a quinta dimensão?

Cara amiga, não há processo, há, simplesmente, deixar cair o ego.
É, simplesmente, isso.
Não há estrada a percorrer, há que se despojar de tudo o que não é a Luz.
É a única coisa a fazer e, para isso, não há técnica.
É preciso estar na transparência, na humildade, na simplicidade, e isso chega, instantaneamente.
Não é um caminho de ascese, é algo que pode ser instantâneo, após o despertar.
Não há regra, mas enquanto o mental coloca a questão «e como eu faço para chegar após o despertar» é que
ele não está pronto, ainda, para ir à mestria, porque ele ainda não soltou, totalmente.

Eu falei do ego espiritual, mas, antes, há o mental, antes, há as emoções, antes, há os apegos.
Então, há um dado momento no qual não se pode mais lutar e faz-se o que eu disse há pouco, cara amiga
«que sua vontade faça-se, meu Pai, e não a minha» e nada mais.
Enquanto você acreditar que pode ali chegar com pedras, enquanto acreditar que pode ai chegar através de
uma oração, você está na ilusão do mental.
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Questão: a quinta dimensão corresponde ao que alguns chamam as águas do alto?

Vocês chamam a isso as águas do alto, as águas do mistério, o mutila, as águas do mistério, as águas da
manifestação, as águas lustrais, as águas do batismo.
Então, a particularidade é que vocês já viveram iniciação pela água, à época de Noé, na qual tudo foi devastado
pela água.
Então, hoje, o acesso à quinta dimensão não é, de modo algum. Dessa mesma iniciação, não é a água, é o
fogo.
A iniciação pelo fogo, que conduz ao éter, portanto, à quinta dimensão.
A água do mistério, a água do batismo, a água lustral não é a quinta dimensão.

Questão: a quinta dimensão corresponde ao que se chama o quinto elemento?

Não completamente, o éter, ou quinto elemento, é a ligação de toda a vida que se encontra, efetivamente, na
quinta dimensão; se não houvesse esse elemento éter, a terceira dimensão não poderia existir.
Mas a quinta dimensão não é, unicamente, o éter, é, também, outros elementos, mas a um nível, como dizer...,
sublimado, transformado.

Eu falava de Luz, há pouco.
O agenciamento da Luz na quinta dimensão – o que vocês chamam, na terceira dimensão, o prana – nada mais
tem a ver, na quinta dimensão, com o prana que vocês conhecem aqui.
Do mesmo modo, o elemento água não tem mais, de modo algum, o mesmo aspecto, o elemento terra nada
mais tem a ver com o que vocês pisam hoje.
Então, a quinta dimensão compreende o éter, entre outros, mas a quinta dimensão é a verdadeira vida interior.

Isso quer dizer que vocês não estarão mais no exterior da vida, mas no interior da vida, ou seja, vocês não
viverão mais no exterior do planeta, sobre o solo, mas viverão no interior do planeta, no novo planeta e ali
constatarão que a vida é muito mais fácil.

Questão: continuar a ir aos Bonfins, onde você ensinou, pode permitir uma elevação?

Se tal é sua crença, cara amiga, então, é preciso respeitá-la.
Mas, mesmo fazer peregrinações e ir aos lugares de aparições da virgem, como em Portugal, não leva nem ao
despertar nem à mestria.
Isso pode conferir a graça, mas é outra coisa.

Questão: qual diferença você faz com a graça?

A graça é a intercessão de planos espirituais que se inclinam para vocês.
Vocês podem obter a graça, a remissão, a redenção de algumas coisas, mas, contudo, vocês não têm a
mestria.
A mestria é um processo que necessita do abandono total da personalidade, do abandono do que faz sua vida,
suas vidas.
O abandono é um estado de renascimento à mestria.

Então, a graça é algo que vai tocá-los, que confere o despertar, também.
Assim como os seres que vivem a experiência às portas da morte, que vocês chamam, em inglês, NDE [EQM,
em português], vão viver um estado de despertar, mas, jamais, um estado de mestria, não a totalidade.
A mestria é estar consciente da Luz e tornar-se Luz.

Então, isso necessita de abandonar, totalmente, os medos, abandonar os freios, abandonar as regras de
funcionamento que eram as suas, mas não é porque se decide abandoná-las, é porque isso se torna vital que
isso se produz espontaneamente.
Todos os seus pontos de referência são desorganizados, suprimem-lhes marido, mulher, suprimem-lhes tudo
o que fazia sua vida, seus objetivos para encontrar-se.
Aí, pode-se falar, verdadeiramente, de mestria.
Mas se vocês decidem suprimir isso ou aquilo, isso não funcionará assim.

Então, obviamente, é importante ir para essa mestria.
A graça e a mestria são duas coisas diferentes.
A graça é a Luz que se inclina para vocês e que vem lavar, de algum modo, seus casulos de Luz, propiciar-lhes
o despertar, propiciar-lhes o nascimento da criança interior, propiciar-lhes a descida da Shekinah, propiciar-
lhes a abertura do coração, a subida do kundalini.
Mas não é a mestria, não ainda.
A mestria é o acesso total à vontade da Luz, não é, de modo algum, similar.

Questão: como ir para esse objetivo final com nossas pressões de terceira?

Eu lhe responderei como o Cristo: será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer no dia seguinte?



Há um medo a superar nesse nível.
Um medo ancestral é inscrito em todo ser humano, isso é a primeira coisa.
A segunda coisa é: será que vocês estão prontos para parar as experiências?
Porque vocês passam suas vidas a fazer experiências e a querer aprender isso, e a querer aprender aquilo, e a
querer fazer a experiência do marido, a querer fazer a experiência da mulher, a querer fazer a experiência de
religiões, a querer fazer a experiência do mestre que vão encontrar.
Tudo isso são apenas experiências.

Então, vocês estão prontos para parar suas experiências?
Apenas a partir daquele momento é que vocês se aproximarão do objetivo.
O objetivo não é uma experiência, o objetivo é abandonar a experiência, justamente, é abandonar a vontade
pessoal, é soltar, aceder à mestria, aceder à liberação.
Mas querer ser liberado, vocês não podem fazê-lo com o mental, vocês não podem fazê-lo conhecendo todos
os mistérios do universo.

Eu os remeto, para isso, a um texto que o cabeça de caboche [o canal Jean-Luc] ama, mas que eu amo
também, que se chama a primeira epístola de São Paulo aos coríntios: «ainda que eu tivesse conhecimento de
todos os mistérios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se me falta o amor, se me falta a autenticidade, eu
nada ganho, ainda que eu fosse capaz de transformar uma montanha, destruir um mundo, criar um mundo».
Tudo isso são apenas experiências, experiências de vida, experiências de encarnação, experiências que os
afastam do objetivo.

O que eu propago, com isso, neste período preciso, que compreendam bem, nada mais tem a ver com o que
vocês vivem ou viviam há tantas e tantas vidas, é-lhes solicitado, realmente, para parar as experiências,
entregar-se à Luz.
Então, efetivamente, há medos, os medos do que dirão disso, o medo de faltar, o medo do abandono, o medo
do medo.
Mas tudo isso são ilusões que foram colocadas em seu caminho, ilusões totais que os fazem crer que, se
vocês não trabalham, não vão comer, que, se não se tratam, vão ficar doentes.
Tudo isso são programações que foram colocadas no cérebro, em um plano social, um plano cultural nos quais
vocês creram, nos quais nós cremos.
É isso a queda, nada mais é, e, hoje, é solicitado para crer na Luz.

Então, como se pode crer na divina providência e continuar a ter medo?
Isso quer dizer que não se tem confiança na Luz, isso quer dizer que não se tem confiança na divindade
interior, isso quer dizer que se tem, ainda, medos e que não se está pronto.

Então, não há técnica, as técnicas poderão, no máximo, provocar um estado específico: o estado de despertar,
o estado de graça, o estado do despertar da criança interior, como se disse no início das conversas.
Mas não é o objetivo.

Há um que falava assim, e eu não gostava muito do que ele dizia, porque ele falava muito, mas não agia,
entretanto, as palavras dele eram extremamente poderosas, porque ele dizia a verdade.
O que eu posso dizer-lhes da verdade, se vocês mesmos não vão ao outro lado?
O que eu posso dizer-lhes se vocês não atravessam o rio para ir à outra margem?
Eu poderia descrever-lhes, eu poderia desencadear-lhes emoções do que há do outro lado, mas isso não é
sua vivência, isso não substitui o que vocês vivem, vocês, se vocês ali forem.

Então, cabe a vocês ali ir.
Eu poderia vangloriar os méritos da Luz, mas eu não posso suprimir seus medos, eu não posso apagar seus
medos, mesmo se eu os ponha em um estado dito de consciência cósmica, divina ou em relação com a quinta
dimensão.
A quinta dimensão, vocês não sabem o que é.
O desconhecido dá medo, e é normal, mas vocês devem superar esses medos, devem ter confiança, devem
estar na mestria, não no controle de sua vida.
Vocês devem estar no soltar para atingir a mestria.
Vocês devem, absolutamente, ter confiança nessa criança interior, ter confiança na Luz e ter confiança na
vontade da Luz e não na sua.

Questão: as experiências da vida são uma necessidade para atingir a quinta dimensão?

Cara amiga, a experiência pertence à terceira dimensão; a quinta dimensão é tudo, exceto uma experiência.
A experiência é, por vezes, o que lhes é enviado para transcendê-los, para ir para a dimensão do despertar,
mas a experiência não aporta a mestria.
A experiência não é algo a superar.
Eu falei de experiência no momento do despertar, no momento do que vocês chamam caminho.
A vida é rica de ensinamentos, mas não é mais necessário considerar a vida como uma experiência e uma
prova ou um lugar de sofrimento, sobretudo, com o acesso à quinta dimensão.



A vida na quinta dimensão não é a experiência, a vida na quinta dimensão não conhece a sombra, não conhece
a dualidade entre a sombra e a luz, entre o bem e o mal.
Isso é uma especificidade da criação da terceira dimensão, de certo plano de experiência de vida, de
ação/reação, mas, na quinta dimensão, isso não existe.

Então, obviamente, para forçá-los a ir para o despertar, tudo é possível ao nível sofrimento e experiência de
vida, mas porque não há meio, para alguns de vocês, de passar de outro modo, mas não é uma regra, longe
disso.

Hoje, a Luz vem para vocês, a Luz é onipresente.
Eu não falo da luz física, eu não falo da luz da terceira dimensão, eu falo da Luz da quinta dimensão.
Ela está aí e pede-lhes, simplesmente, para aceitá-la e, eu repito, não é uma aceitação mental, é uma abertura
total para essa dimensão nova, que não é uma nova experiência ou um novo sofrimento de vida que é,
verdadeiramente, um limiar de transformação total de vida.

Tudo o que vocês conheceram até o presente deve tender a apagar-se diante da nova dimensão.
Então, eu repito, vocês ali não estão, mas é-lhes solicitado aceitar isso porque, se não aceitam, terão
construído tantas resistências, tantas certezas de que a vida é prova, de que a vida é experiência, que vocês
prosseguirão, indefinidamente (quando eu digo indefinidamente é durante um novo ciclo de cinquenta mil anos),
ainda, esse jogo de ação / reação.

Então, qual é o objetivo?
Falava-se, há pouco, de objetivo.
Será que seu objetivo é a liberação?
Será que seu objetivo é reencontrar sua divindade interior, sua fonte, reencontrar o que vocês são, realmente?
Ou será que seu objetivo é acumular, ainda, experiências?
Ninguém os julgará, ninguém os condenará, porque vocês tomam tal caminho ou tal outro caminho, é uma
decisão que vocês devem tomar serenamente, ninguém os condenará, vocês são livres de refazer cinquenta
mil anos na experiência, porque vocês têm sede de experiência de vida nessa terceira dimensão.

Vocês podem, também, decidir, não mentalmente, mas aceitar, mais, viver a ascensão à quinta dimensão, mas,
naquele momento, não podem pedir para permanecer na experiência da vida tal como a conceberam até o
presente.
São dois caminhos diametralmente opostos: um vai para uma ascensão, o outro vai para uma perpetuação e,
isso, para um novo ciclo, mas não é importante, vocês sabem.

Há seres que têm dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos, cinco ciclos; outros que não vão, mesmo, fazer um ciclo
completo, porque atingiram a mestria sozinhos, independentemente de movimentos coletivos,
independentemente do que pode acontecer ao nível individual, eles vão, sozinhos, à mestria.
Mas, aí, o processo é profundamente diferente, porque é um processo coletivo, é um processo planetário, é
um processo que concerne a sete constelações nas quais vocês vivem, não, unicamente, o Sistema Solar no
qual vocês vivem.
É toda uma série de estrelas, de sóis, de planetas que deve aceder a isso.
Então, cabe a vocês fazer as escolhas.

Questão: como saber se se está, verdadeiramente, no caminho de vida?

Aí está uma questão que é extremamente interessante, sobretudo, hoje, não há vinte ou trinta anos, hoje, o
caminho de vida é aquele que vai aproximá-los da Luz.
A Luz é a liberdade, a Luz é o desaparecimento de sofrimentos.
Vocês podem ser privados de tudo, mas vocês continuam um ser sem sofrimento; vocês podem sofrer e, no
entanto, não sofrem.
Se você está em seu caminho, a manifestação a mais importante é o que se chama a fluidez, as coisas são
simples, mesmo se vocês devam tudo perder, isso se fará de maneira extremamente simples e não
complicada.

Em seguida, segundo elemento: a partir do momento em que vocês se aproximam da quinta dimensão,
sobrevém um estado específico, que se chama a alegria interior.
Um estado de serenidade que se aproxima do que os hindus chamavam Samadhi, ou seja, um estado de
felicidade que se chamava, também, a felicidade suprema, ou a consciência pura.
A consciência não é poluída pelos medos, não é poluída pelos apegos, pelos desejos.
Se vocês estão assim, vocês estão em seu caminho.
É o mesmo para todo mundo.

Questão: como, enquanto terapeuta, pode-se ajudar o outro a encontrar seu caminho, se a pessoa
vem ver um terapeuta nesse objetivo?

É preciso, efetivamente, compreender que a pessoa que vem ver um terapeuta tem necessidade de terapia,
ela tem necessidade de ajuda, portanto, ela não encontrou sua verdade interior, isso está claro.
O problema é que os terapeutas – quer eles o que se quer – aportam uma ajuda, mas não podem fazer o



caminho no lugar daquele que está à frente dele.
Você pode ser um grande mestre e propiciar o despertar, isso sim, mas não pode propiciar a mestria.

Então, o papel de terapeuta é uma relação de ajuda, na qual a maior parte dos seres está em uma relação
específica.
Há um que vem fazer-se ajudar e o outro que ajuda.
Frequentemente, os terapeutas, mesmo se tenham boa vontade, mesmo se tenham coração aberto, estarão
em uma relação específica com aquele que vem pedir a ajuda.

É muito louvável ser terapeuta, é muito louvável querer ajudar o outro, mas comece por salvar-se a si mesmo.
Naquele momento, você não terá mais necessidade de ajudar o outro, porque você se tornará, você mesmo,
essa fonte de beneficência na qual o outro tentará vir regar-se, para encontrar o despertar.

Sem querer fazer o que quer que seja, você se tornará fonte de Luz, aquele que cura como o Cristo, que dizia
«quem me tocou?» e a mulher viu-se curada, unicamente, tocando a veste; momento algum ele quis curá-la, ela
se curou sozinha, aproximando-se da fonte beneficente.

Então, como terapeuta, é mais urgente do que nunca encontrar sua Luz interior e sua mestria, porque é
encontrando essa mestria que você poderá, realmente, ajudar o outro sem querer ajudar, unicamente, por sua
presença irradiante e beneficente, para além de técnicas, de métodos e da vontade pessoal.

Questão: se se vem da Luz para encarnar-se e em seguida, portanto, retoma-se o processo no outro
sentido, por que esse vai e vem?

A razão desse vai e vem é um processo que foi decidido pelo Ancião dos Dias, o mestre Orionis, ou, dito
diferentemente, Melquisedeque, que, há extremamente muito tempo, decidiu, como regente desse sistema
planetário, fazer passar a humanidade então encarnada pelo processo da individualização de consciência e,
também, de separação de bem e de mal.

Então, todo o processo, há cinquenta mil anos, é um processo pelo qual a criação não é obrigada a passar,
mas por onde passam algumas humanidades ou algumas criações que experimentam os períodos de sombras
e luzes, portanto, alternâncias de vidas e de mortes.
É um jogo específico no qual vocês aceitaram, obviamente, prestar-se, para fazer essa experiência, assim
como um elástico afasta-se da luz, de seu ponto de união, a um dado momento, equilíbrio precário, e o elástico
volta à fonte, é o mesmo dos processos dimensionais.
Em todo caso, para o que concerne à descida na encarnação de terceira dimensão, que nada tem a ver com o
processo de vida nas dimensões que estão bem além, obviamente.

Então, é uma experiência, é o que eu dizia há pouco.
Cabe a você decidir pôr fim à experiência ou querer prosseguir a experiência.
Ninguém os julgará.

Então, vou aportar-lhes toda a minha bênção, todo o meu amor, e eu lhes digo, certamente, até breve, para
poder esperar enriquecê-los e enriquecer-nos, mutuamente, com nossas trocas.
Eu lhes aporto toda a minha bênção e vou, agora, retirar-me, para deixar o lugar para a Mamãe celeste.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vamos, como de hábito, trocar muitas
coisas, eu espero, que os ajudarão em seu caminho espiritual, em sua evolução e, também, facilitarão, eu
espero, a vida de todos os dias, mas, sobretudo, a vida espiritual, no período no qual entramos.

Então, a palavra está com vocês, caros amigos.

Questão: poderia esclarecer-me sobre a experiência muito forte que eu vivi num local sagrado?

Mas muitas pessoas vivem uma experiência muito forte; por que vocês querem, a todo custo, atribuir um
significado outro, além da experiência vivida num lugar ou em outro?

Nem todas as pessoas que vão ver as pirâmides são egípcios.
Nem todas as pessoas que têm provado vibrações muito fortes nas pirâmides têm uma ligação formal com o
Egito, historicamente falando, mas é, simplesmente, a reconexão com uma qualidade energética específica.

Enquanto a alma tiver necessidade de aproximar-se de uma história, isso prova, de qualquer forma, que há, em
algum lugar, uma incerteza sobre seu caminho, sobre sua missão.
Enquanto vocês colocam questões em relação a um lugar, em relação a isso ou aquilo, é que vocês não são
inteiros e não são completude.

Contentar-se de viver a experiência é, já, algo de extremamente importante,
Mas tentem parar de fazer correr o mental para prender os elementos aos outros, o que para nada serve
porque, mesmo se isso é real, para o instante presente é uma perda de tempo.

Questão: o que se chama de «alma perdida»?
A palavra «alma perdida» é uma palavra que me incomoda.
Há almas que caíram.
Perdida para a Luz não quer dizer perdida no sentido em que essa palavra é pronunciada.

Então, há almas no caminho que têm percorrido certo caminho, por vezes, um pouco demasiado rapidamente,
e que se encontraram confrontadas à armadilha da inflação do ego espiritual, e que caíram, naquela ocasião.
E, no caminho, inúmeras pessoas são-lhes colocadas à frente, para serem, de algum modo, aqueles que vão
tentar fazê-los tropeçar, porque é o caminho que quer isso, não são eles que são negativos.

Mas o caminho de todo ser no caminho espiritual é reencontrar seus guardiões, em diferentes momentos de
sua evolução.
Então, pode haver trapaça por aqueles que fazem crer que se chegou a um nível espiritual extremamente
grande, extremamente claro, enquanto não há clareza, e isso se traduz por uma distração, eu diria, da alma e
pelo ego espiritual, que toma a dianteira da cena.

Questão: o que pode impedir uma cura espiritual?
Veja você, cara amiga, quando as entidades intervêm para curar alguém, espiritualmente, elas tentam, antes de
tudo, tocar o coração e, depois, também, fazer desaparecer uma deficiência, mas é necessário que o fato de
ter que tocar o coração seja, no limite, muito mais importante do que ter feito desaparecer uma deficiência.

Então, se a deficiência desaparece, mas o coração não foi tocado, suficiente e profundamente, isso,
estritamente, para nada serve.
A personalidade anterior volta rapidamente ao galope e os progressos realizados desaparecem, infelizmente,
rapidamente.

Questão: o que significa uma grande cruz escura, como colocada diante de alguém?
O processo de cruz escura que bloqueia uma pessoa corresponde a uma recusa da Luz, consciente, por essa
alma que se auto-ilude com sua Luz, não interiormente, mas exteriormente, da parte do ego.
Então, essas almas, que foram para um caminho de Luz e que se voltam para a sombra da personalidade são,
efetivamente, revestidas de uma cruz negra.
É a recusa da dimensão Crística.
É uma decisão consciente, obviamente, da alma que se auto-iludiu pela potência da personalidade, mas,
obviamente, que o processo é consciente, mesmo se é negado, mesmo se é a inflação do ego espiritual que
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toma a dianteira.

Bem, caros amigos, vou aportar-lhes o meu amor e toda a minha bênção, e estive encantado de partilhar esse
momento com vocês e eu lhes envio toda a minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.

Fiquem bem, como um charme, como vocês dizem aqui, nesse país.
Até breve.
__________________
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