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Queridas Consciências nesta densidade, permitam-me, primeiramente, agradecer-lhes a minha acolhida nesta sua
densidade.

Permitam-me também, se bem o quiserem, de não lhes dar o nome que eu tinha na minha última vinda a esta Terra.

Basta lembrar, como lhes disse de modo humorístico o Mestre Aïvanhov, que eu faço parte da nobre Assembleia,
denominada em suas palavras, os 24 ‘Croûtons’ [24 Anciãos].

Eu dirijo, quanto a mim, a Porta da Terra.

Eu venho a vocês para lhes falar em palavras, em Vibrações, sobre um conceito que, para alguns de vocês, é muito
novo, e que nós continuaremos a chamar, se desejarem, de Presença do Estado de Ser.

E para lhes dar alguns elementos além dos já comunicados para estabelecer esta Consciência na sua Vida, bem mais
a descrição específica do que os anteriores puderam trazer à sua densidade, e especialmente neste período rico e

único da sua passagem para a sua Verdade.

Nós iremos compartilhar também, na sequência das palavras que terei pronunciado.

Na minha vida, dentro desta densidade, eu achei muito difícil de me inserir no seu mundo, que também foi o meu.

Muito jovem, eu procurei a solidão, a etapa interior, e eu realizei, muito jovem, isto que vocês são levados a realizar
em massa.

As palavras são múltiplas, todas se relacionam, entretanto, a uma qualidade Vibratória e a um estado de ser que
transcende as limitações habituais e comuns da encarnação.

Como vocês sabem, a chave deste estado não se encontra no exterior, e percorrendo o mundo exterior vocês não
poderão vivenciar este estado.

Isto demanda, em vocês, para aspirar à Luz interior, uma aspiração à Verdade, uma aspiração à Alegria sem fim.

A característica da sua etapa, e vocês já a conhecem desde vários anos, é chegar a uma fase em que um número
suficientemente importante de seres humanos, nesta densidade, chegue a manifestar e a viver esta Consciência
nova, uma Consciência desperta para ela mesma, uma Consciência além dos papéis que atuam normalmente em

suas vidas, e que, para a maioria de vocês, os satisfaz de uma forma ou de outra, e, portanto, o desejo ardente desta
Verdade está inscrito, desde toda a Eternidade, no Coração do homem.

MELQUIZEDEQUE DA TERRA - 6 de novembro de 2009
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Nesta Consciência reside o verdadeiro poder.

Nesta Consciência reside a Alegria eterna.

Nesta Consciência existe um espaço de resolução e um espaço de compreensão absoluta de tudo e de toda Vida.

Neste espaço, se manifestam a quietude e a satisfação.

Este estado se cria automaticamente quando vocês o imaginam.

Ele é um Fogo que consome sem queimar.

Ele é a própria Fonte da sua Alegria, desta felicidade, que nada pode estreitar, nem mesmo a passagem para a
morte.

Todos os ensinamentos orientais lhes tinham dito que vocês estão aí para revelar o Si.

Outros ensinamentos lhes prometeram a realização disto no além.

Outros ensinamentos lhes tinham dito ainda que isto poderia ser atingido e alcançado a partir do momento que
fizessem o sacrifício de várias coisas.

Cada pessoa que viveu nesta densidade esse processo tentou, de uma forma ou de outra, colocá-lo em palavras, em
conceitos ou em técnicas.

Este estado não pode ser produzido pela consciência comum.

A consciência comum não representa mais do que uma aspiração, mas ela não é isto.

Todas as palavras ditas, ou que puderam ser ditas, não fizeram mais do que adiar este estado.

Hoje, o seu estágio de Vida é excepcional por mais de uma razão.

Porque hoje, esta Graça está aí, ela vem até vocês, ela preparou a sua vinda durante um quarto de século.

Hoje, é mais fácil do que antes alcançar esta Graça e realizá-la em si.

No meu tempo, e inicialmente, era necessário viver uma forma de ascese dos sentidos ou de outras privações ainda.

Hoje, isto está disponível a vocês.

Algumas condições, é claro, devem ser reunidas para se ter acesso a esta Consciência que vocês são, mesmo se
vocês tiverem esquecido, mesmo se isto ainda não foi despertado.

A realização e o despertar deste estado foi grandemente facilitado pela conjunção de certos fatores depois do início
deste ano, por um conjunto de Luzes e de Vibrações chegando até vocês.

Como eu disse, a sua consciência comum desencadeia, não este despertar, mas o fenômeno de atração e de desejo
por este despertar.

A sua consciência comum se despoja do supérfluo e do que poderia ser uma resistência para a sua própria
realização.

Evidentemente, há um mínimo de reversões para si.

Evidentemente, há uma condição prévia de limitação de ações em meio ao exterior.

Entretanto, não lhes é pedido, como foi vivido por certos Santos ou alguns Místicos, o retiro ou o estado
contemplativo total.

A segunda coisa a entender, para viver o despertar, é fazer cessar em vocês e ao seu redor, todos os jogos de poder
e, portanto, de manipulação.

A Consciência e o estado de despertar não podem conciliar qualquer manipulação, qualquer poder exercido no
exterior.

Mas, hoje, o que vocês têm para vivenciar não é mais que o despertar.

O que vocês têm para viver, se reunidas as condições propícias, é a conflagração total no Fogo, o abrasamento total
da consciência comum em meio a esta Consciência 'Supra Consciência Luminosa' e Supramental.

O principal obstáculo, vocês entenderam, é o poder exterior.

Todo poder que não for voltado para Si os afasta deste poder de Si.

O objetivo da sua aspiração não deve ser acolher qualquer poder ou qualquer sensacionalismo ou qualquer evento
para chamar atenção.



A aspiração é de algum modo uma acepção importante do Serviço voltado para a Luz e para o conjunto da
Humanidade que busca esta Luz, mesmo àqueles que hoje não desejam ouvir falar disso.

Hoje existe um novo elemento.

A Humanidade toma consciência, de algum modo, das forças e dos poderes externos à consciência que visam oprimir
e limitar esta capacidade, esta possibilidade do seu despertar.

Este despertar da consciência comum para tais poderes pode se tornar uma força motriz quando não mais existe
satisfação possível do ego pelo exterior, o que pode ser obtido exercitando uma atividade que os mantêm no

Coração.

Então, a alma humana, a consciência encarnada, se volta para essa Dimensão.

Em meio à Consciência do Fogo, encontra-se a Paz.

Em meio a este Fogo encontra-se o Todo.

Em meio a este Fogo encontra-se a Fonte das Fontes e a sua Fonte.

Encontrando esta Consciência, e ela se instalando em vocês, nada mais poderá faltar nisso que vocês são.

Vocês irão se tornar plenos e inteiros, o que é impossível no exterior.

A Vida exterior compreende nela o sentimento de ausência de completitude que nunca terá, de maneira definitiva e
pela experiência, um fim.

Viver esta Consciência é verdadeiramente um ciclo, como já foi dito, do final da Ilusão, da utopia, do exterior, sem
necessidade de cessar as atividades externas.

Nesta Consciência, a Vibração que se instala em vocês transmuta e transforma totalmente as zonas de Sombra que
se manifestam em meio à sua vida exterior, seja ela a mais bela, e do seu ponto de vista, a mais bem sucedida.

Nesta Consciência, não há mais crenças, há o Ser, e o Ser não tem crenças.

O Ser não experimenta. O Ser é.

Nesta Consciência, a Luz é total.

Vocês a percebem e a sentem em cada uma das suas células.

Esta Ultra Consciência ou Supra Consciência abrange sozinha todo o universo e todas as Consciências, mesmo
separadas, presentes na superfície da Terra.

Esta Consciência é ilimitada no tempo, no espaço e nas dimensões.

Ela tem acesso absolutamente a tudo.

O que ela pensa, é conhecido.

O que ela pensa, realiza-se.

Porque o pensamento, nesse caso, não está mais submetido à influência do mental.

Ela está liberada das emoções e respira na própria a Fonte.

Esta Consciência é, antes de tudo, e vocês já entenderam, Vibração, Vibração da Luz em meio ao seu envelope
corporal e em meio a todas as suas estruturas.

Nesta Consciência, o sentido e a noção da busca terminaram.

Há apenas que deixar se lançar de dentro, infundir-se e irradiar, o Estado de Ser.

Esta Consciência se basta a ela mesma.

Ela está conectada com o universo.

Ela está conectada com a totalidade e com o infinito.

No seu mundo, nesta época, a irrupção desta Consciência em sua consciência comum pode efetivamente induzir e
trazer as mudanças inevitáveis para vocês, particularmente em áreas sombrias que fizeram, até agora, o próprio

sentido de suas vidas.

Não tem aí que julgar nem que condenar (nem vocês mesmos, nem o exterior), mas simplesmente que aquiescer, Ser
e deixar a transformação ocorrer na Supra Consciência.



Nesta Supra Consciência, não há lugar para o menor temor.

A Alegria torna-se permanente.

Ela não depende de qualquer satisfação externa, pois a Supra Consciência é ela mesma Alegria e Luz.

A Luz do dia, a Luz do Sol, não é nada, se a comparação fosse possível, diante da Luz da Vibração.

Viver a Supra Consciência é descobrir o ilimitado, o infinito.

Encontrar esta Supra Consciência, além do abandono do poder, além da própria aspiração para viver, leva ao
desenvolvimento em vocês, e de forma consciente e comum, da bondade para com os outros e também para si

mesmos.

O cultivo da Alegria, mesmo comum, é necessário.

O cultivo do sentido do Serviço, a vocês mesmos e à Humanidade, é indispensável.

O atrativo da Verdade deve se expressar em cada ato da sua vida.

Vocês não podem se enganar ou se iludir.

Vocês devem andar nos passos da humildade, da simplicidade.

Não mais querendo aparecer, não mais querendo se mostrar, mas simplesmente Ser.

Ser.

É preciso que a sua tensão extrema em direção à Luz se torne uma entrega, como um grito de esperança mesclado a
um grito de desespero.

Esta tensão e este abandono para o seu objetivo, para esta Supra Consciência, direciona cada sopro da sua vida.

Hoje, vocês são ajudados pela Graça que está chegando até vocês.

Ela abre vocês para a Luz e para o recebimento desta Supra Consciência no seu corpo, em todas as suas estruturas.

Basta acolher no seu Coração.

Isso requer confiança inabalável.

Esta confiança não pode ser negociada.

Esta confiança é um ato de fé total.

Esta confiança faz guiar cada olhar, cada palavra, toda a sua atenção.

Vocês devem estar vigilantes e entregues.

Vigilantes para conduzir a sua consciência comum, e abandonados à Supra Consciência.

Vocês são ajudados, muito, pela Graça que lhes é concedida.

Bem amadas Consciências nesta Humanidade e nesta densidade, chegou a hora do seu despertar total e da sua
soberania absoluta.

Vocês devem escolher, escolher e caminhar para onde desejam ir, para onde desejam vibrar, para onde desejam
viver e vibrar.

Qualquer regra social, moral ou humana, qualquer vínculo, não será superior ou privilegiado em relação ao que a sua
consciência deve viver para ter acesso e vibrar na Supra Consciência.

A vocês cabe fazer as escolhas.

A Supra Consciência não pode fazer por vocês.

A vocês cabe decidir e avançar.

Evidentemente, a Luz e nós mesmos respeitamos e vamos respeitar sempre as suas escolhas, sejam elas para
perpetuar a Ilusão, para perpetuar a Sombra, em última análise, isso fará sempre parte da sua escolha e das suas

decisões e da sua experiência.

Do nosso ponto de vista e de nossa Supra Consciência, em nossa Dimensão, não podemos forçar ninguém a seguir o
caminho da Supra Consciência.

E se a sua decisão for seguir a via da Supra Consciência, a sua vida deve estar centrada no instante.



Estar despojado de todos os jogos de poder, estar despojado de todos os seus bens e de suas projeções, sejam
quais forem, ou de qualquer definição de papel, de função, de convenção social ou afetiva.

Vocês têm que assim seguir em meio mesmo à sua Vida normal.

Vocês devem passar por esta revolução da consciência comum para o estabelecimento da Supra Consciência em
vocês.

Estão conscientes e bem lúcidos sobre o fato de que vocês nunca poderão enganar a Supra Consciência?

Não é para se culpar se esta Supra Consciência não se manifestar dentro de horas, semanas ou anos.

Isso é apenas uma indicação para perseverar, na inspiração da consciência comum e das novas regras a respeitar, a
fim de permitir o estabelecimento desta Supra Consciência.

Vocês também devem estar lúcidos sobre o fato de que toda busca exterior, sendo ela espiritual, não tem qualquer
significado para a Supra Consciência.

Esta Supra Consciência deve se tornar a meta definitiva e fundamental da sua Vida.

Não há espaço, nesta procura, para nada mais.

Vocês devem, obviamente, abandonar toda forma de crença ou todo tipo de conhecimento.

Vocês devem se tornar simples e humildes.

Simples, não querendo dizer sem inteligência, nem sem cabeça, mas, sim, libertos da ditadura das emoções, da
ditadura do seu comportamento, do seu condicionamento.

Vocês devem se tornar, também como gostava de dizer na minha vida, os Guerreiros Pacíficos, firmando-os e
descontraindo-os ao mesmo tempo.

Cada respiração, cada minuto da sua Vida deve ser preenchido desta aspiração pelo Supramental, apesar de
continuar a sua vida exterior.

As técnicas vibratórias da Luz lhes foram passadas.

Elas são de grande ajuda, mas, entretanto, elas não os livram da obrigação da Verdade da sua consciência comum,
da obrigação da humildade, da simplicidade e da retidão.

Não mentir, não se iludir, não fazer suposições.

Simplesmente: Ser.

Isto que lhes disse é totalmente independente da sua idade, da sua religião e da sua atividade.

Qualquer consciência comum pode realizar isso.

Qualquer consciência comum pode se envolver nisso.

Estas são algumas palavras que eu desejava lhes passar, esperando que vocês possam captar, além das palavras, a
Essência, que vocês possam captar o seu profundo significado.

Se desejarem continuar comigo, se eu puder ajudá-los no caminho para esta Supra Consciência, eu poderei
responder às suas perguntas.

***

Pergunta: como podemos articular o serviço e a dualidade que nós ainda vivemos?

Servir é dar, dar-se e se esquecer.

No ato de Servir, se a sua consciência comum estiver presente, vocês não estão mais no Serviço.

O Serviço é um ato espontâneo que surge como a respiração, sem intenção.

Se houver intenção, há dualidade.

O Serviço é sorrir para uma criança ou estender a mão para uma pessoa que cai, sem pensar nisso, sem
compromisso.

O Serviço não deve ser empreendido no sentido de colher recompensa, não deve ser concebido, tampouco, como
uma boa ação, o que os remete inexoravelmente à dualidade da boa ação e da má ação.

Servir é fazer sem pensar, ao outro como a si mesmo.



Servir é seguir no sentido da espontaneidade, sem reflexão e sem emoção.

Servir é agir sem pensar, sem esperar nada em troca.

Servir é aceitar as circunstâncias da Vida que acontecem a vocês em sua jornada, sem julgar, aceitando-as.

Não há fatalismo nem fatalidade nessas palavras.

Se vocês estiverem em meio mesmo à sua consciência normal, neste sentido aí, irá manifestar em vocês, de forma
cada vez mais simples, o que flui no sentido da sua simplicidade e do Serviço.

Todo Serviço que não dá frutos não é Serviço.

Todo Serviço que desencadeia uma reação oposta não é Serviço.

O Serviço é a própria ação desprovida de sentido.

Ela é ação espontânea.

Servir é amar sem condição, sem julgamento, sem nada para receber em troca.

O Serviço não pode ser imposto nem do Interior, nem do exterior.

Ele é um ato espontâneo.

É uma vigilância a cada momento para estar ciente do que se apresenta a vocês, a cada respiração, para lhe dar a
melhor resposta, não condicionada por uma reação, por um interesse ou um desinteresse qualquer, mas, sim, engajar

a ação espontânea, é exatamente isso.

Esta ação não é tampouco pensada, ela não é projetada.

Ela se vive no momento presente e de forma instantânea, qualquer que seja.

***

Pergunta: o que é realmente um guerreiro pacífico, visto que a palavra guerreiro faz referência a combate, a
ação / reação, o que nos parece paradoxal.

Não. Um Guerreiro não está na ação / reação.

Um verdadeiro Guerreiro é um observador.

Um verdadeiro Guerreiro não depende das circunstâncias exteriores.

Um verdadeiro Guerreiro é um ser vigilante e desperto.

Um Guerreiro não combate.

Um Guerreiro está pronto a combater, mas jamais combate.

O Guerreiro é aquele que é firme, constante, forte, sem força.

Um Guerreiro é uma rocha e às vezes uma pluma.

Ele se adapta, mas não reage.

Sua Presença é ação.

Vocês podem encontrar isso nos ensinamentos de esportes ditos de combate, nas artes marciais.

Vocês podem encontrar tal Espírito no judô.

Ser um Guerreiro necessita de respeito, de amizade e de probidade, virtudes essenciais.

Um Guerreiro está sempre em pé.

Um Guerreiro é um sábio, pois ele nunca se utiliza dos seus braços.

O Guerreiro é pacífico e é um pacificador, devido ao que ele é.

Ele é respeitado, porque ele respeita.

***



Pergunta: foi o senhor que inspirou o livro intitulado "Os Guerreiros Pacíficos"?

Pode ser, há uma ressonância com o que eu digo.

Lembrem-se de que isto não é o despertar, mas os colocam no caminho para despertar.

O Guerreiro que vivenciou o despertar não é mais um Guerreiro, mas ele foi um Guerreiro.

***

Pergunta: de que maneira os Quatro Elementos participam do retorno à Unidade?

A Unidade é o equilíbrio entre a Água, o Fogo, a Terra e o Ar.

Este equilíbrio é um equilíbrio dinâmico e não estático.

O domínio dos Quatro Elementos é a última etapa permitindo a instalação da Supra Consciência.

Eu diria que os Quatro Pilares da Supra Consciência são os Quatro Elementos.

***

Pergunta: no nível da Supra Consciência, o que corresponde cada um desses Elementos?

Primeiramente à Revelação da sua filiação.

Em seguida, à unificação dos Quatro Elementos em meio ao que vocês denominam Éter e, então, à 5ª Dimensão.

Reunificação dos Quatro Elementos que, no seu mundo, podem se conjugar, mas estão separados.

Unificar em vocês o Fogo, o Ar, a Água e a Terra, é uma alquimia que desvenda a Supra Consciência.

Vocês devem dominar as colorações emocionais e mentais correspondentes a ela.

Em meio à Supra-Consciência, quando vocês estão estabelecidos, vocês têm, real e concretamente, todo poder
sobre os Elementos, nesta Dimensão, enquanto que na Consciência comum vocês se encontram submissos e

dependentes deles.

***

Pergunta: a definição de guerreiro corresponde ao que é chamado de samurai?

Isso poderia ser.
Um samurai buscando a vitória sobre a mortalidade para aterrissar na imortalidade.

***

Pergunta: a melhor maneira de servir não é estar à escuta da Presença?

Estar à escuta da Presença significa que a Presença já está Revelada.

Eu falei, quanto a mim, das condições anteriores.

***

Pergunta: como se articula a transcendência da personalidade com o eu inferior, ordinário?

A transcendência da personalidade, o acesso à Ultra Consciência, é a morte do eu inferior, dos seus desejos, das
suas pulsões, das suas atrações.



O eu inferior está sempre calculando, raciocinando.

A Ultra Consciência é espontaneidade, não calculada, é evidência, rigorosamente oposta ao eu inferior, aquele que
deseja tudo levar para ele, que tudo seja confrontado com ele, de uma forma ou de outra.

O eu inferior é a Sombra.

O eu inferior é o mundo das paixões, o mundo do mental.

O mundo do que é mentira e do que os afasta da Luz.

Não é, no entanto, para reprimir, enquanto vocês ali estiverem, pois ele é o seu servidor, assim como vocês o servem.

Estar no Serviço, servir a Luz, servir o outro, é se afastar do eu inferior com seus instintos, suas paixões.

O eu superior age no sentido da equidade, da Luz.

O eu inferior, o que quer que ele diga, age sempre para ele.

Mesmo se escondendo atrás de algumas qualidades, elas são apenas aparentes e sempre remetem, em última
análise, ao medo e ao sofrimento.

***

Pergunta: por que tanta discrição sobre o seu nome e as suas encarnações?

Da mesma forma que alguns, respondendo ao apelo do Mestre Aïvanhov, lhes deram seus nomes imputados, eu não
fiz questão, até o momento, que fosse referida, de uma maneira ou de outra, o que vocês denominam a última

encarnação.

Antes de tudo, e talvez pela diferença do que são o que eu denominaria os meus colegas, qualquer noção de
personificação, mesmo transcendida, é ainda uma personificação.

A função prevalece sobre a pessoa.

Eu ilustro também, não pelas crenças, mas pelo último princípio que norteou a minha última Vida, mas eu não sou
mais o que eu fui.

Eu estou identificado à Luz e à função.

Em breve, eu poderei dar um nome, mas, entretanto, vocês devem compreender que mesmo que vocês encontrem
semelhanças entre Mestre Aïvanhov, hoje, e Omraam Mikaël Aïvanhov na sua vida, não são mais do que

semelhanças.

Estar onde nós estamos necessita de uma fusão de todas as competências das nossas diferentes Dimensões e das
nossas diferentes encarnações.

Dessa forma, hoje, na manifestação neste canal, do Mestre Aïvanhov, vocês puderam notar uma faceta divertida.

Este lado cômico não é decorrente apenas do que ele foi em sua última Vida, mas é também o vestígio do que ele foi
em outros momentos, como Mirdin ou Merlin, o Mago.

É como se todos os fragmentos e as personalidades estivessem reunidos fazendo com que, hoje, em meio a esta
densidade em que estamos, nós trabalhássemos com limites bem diferentes dos que foram em nossa última

encarnação.

Nós encontramos, uns e outros, a nossa Vibração Estelar e as nossas filiações.

Evidentemente, nós somos, uns e outros, da cor que nós temos sido.

Mas nós estamos ainda mais coloridos de outros estados e de outras funções além da encarnação.

Obviamente, de cada encarnação nós trouxemos algumas qualidades.

Estas qualidades foram desenvolvidas à medida das nossas encarnações ou vieram de muito alto e de muito longe.

***

Pergunta: neste período, sob qual nome poderemos divulgar a sua intervenção?



Melquizedeque da Terra.

***

Pergunta: qual é a sua função exata em relação à Porta da Terra?

Cada Revelação vem ao seu tempo.

Os elementos que eu tenho lhes transmitido foram com o consentimento de todas as 24 Consciências dos
Melquizedeques.

Nós iremos ajustar o nível de Revelação em função da resposta da Humanidade à Luz.

Isto se faz de maneira gradativa, como vocês poderão constatar.

Isto tem uma razão, um conjunto de motivos.

Vocês percebem, aqui como em outros lugares, os aspectos dispersos e desmembrados da Consciência Unificada.

No momento, vocês experimentam a Vibração do Ser, a Vibração da Presença e, para alguns, a viagem no Estado de
Ser.

Vocês ainda não têm acesso, de maneira definitiva, à Consciência Unificada das outras Consciências.

Então, isto necessita de tempo.

Vocês estão no período do Apocalipse, das Revelações.

Vocês estão em uma época intensa, sobre o plano Vibratório e sobre o fim das ilusões e das suas crenças.

Em meio à liberdade em que se encontram, existem algumas leis, superando, mesmo de longe, o que vocês podem
imaginar ou compreender.

A Consciência ultra consciente evolui, em certos aspectos, de maneira desconcertante para a Consciência comum.

Viver a Supra Consciência em meio a esta densidade, mesmo sendo ilimitada, não permite, nesta dualidade, vivenciar
alguns aspectos Unificados das outras Consciências.

Há então, também, uma gradação em meio à Revelação, para que esta se faça, eu diria, sob certa suavidade.

***

Pergunta: nós também vamos viver o princípio de fusão que você falou quando encontrarmos o corpo de
Estado de Ser?

Sim, e para isto, é preciso que este corpo que vocês habitam seja transformado, ele mesmo, totalmente, e seja
queimado pelo Fogo do Amor.

***

Pergunta: quando você se apresenta como Melquizedeque da Terra, significa da Terra enquanto planeta ou
da Terra como Elemento?

Como Elemento, certamente.

Todos os Melquizedeques vieram desta Terra, mesmo se a sua origem for diferente.

***

Pergunta: a morte da personalidade deixa subsistir apenas o Supramental?



Sim, e um novo corpo.

***

Pergunta: como melhor discernir a interação dos Quatro Elementos no nosso exterior para melhor
harmonizá-los em nós?

Bem, basta absorver tudo o que eu disse, está tudo aí.

***

Pergunta: quando estamos no Serviço e se sobrepõe uma intenção que estaria em contradição com este
conceito de Serviço, é melhor se abster ou não?

O Serviço não é um sacrifício.

O Serviço é uma dádiva.

Assim, se você perceber em meio a um Serviço que há, em algum ponto, uma obrigação ou uma submissão, isto não
é Serviço.

Se vocês participam do verdadeiro Serviço, nada disso pode acontecer, nem ocorrer.

Há um impulso para servir, mas se este Serviço se basear em um compromisso com uma pessoa ou com uma
situação, se estes serviços criarem reticências ou resistências, então, não é Serviço.

O Serviço vem do Coração, ele nada espera.

Ele acontece porque é um impulso profundo, irracional, e não é desencadeado por uma emoção.

O verdadeiro Serviço é espontâneo e libertador.

Ele é o sentido normal da espiritualidade e da evolução das Dimensões.

A Fonte é Serviço.

Nós somos Serviço.

Os Arcanjos são Serviço.

O Sol é Serviço.

***

Pergunta: pode ser difícil estar completamente no Coração. Isso significa que as ações que poderíamos
colocar não seriam sinceramente do Serviço?

Eu não disse isso.

Mas eu chamo simplesmente sua atenção e sua Consciência para que, se vocês servirem sem estar no Coração,
vocês estão em uma falsidade.

Vocês obedecem a regras morais ou de crenças, resultantes de sistemas religiosos ou espirituais, onde lhes
prometeram que, mediante o seu serviço, vocês iriam encontrar a sua libertação.

Vocês estão na servidão e no servilismo, e não no Serviço.

Isto não significa que não devam auxiliar, mas a ajuda não é o Serviço.

O Serviço é doação total.

Quando vocês penetram no Coração, vocês se tornam o Serviço.



Quando vocês não estão no Coração, vocês podem estar na ajuda, mas não chamem isso de Serviço.

Isto é servilismo.

O servilismo nunca conduziu à libertação, nunca.

Vocês podem passar várias vidas estando no Serviço, sem se mexer.

Há seres que se tornam o Serviço, totalmente.

Eles existem em meio a todas as tradições e a todas as religiões.

A sua Vida se tornou o Serviço, mas porque eles estavam previamente no Coração.

O Serviço que não é visto pelo Coração (e quando eu falo do Coração, eu não falo de concepção, mas de um estado
da Supra Consciência) não é o Serviço.

Eu não os chamo, assim, pelo egoísmo, mas eu apelo para a lucidez sobre o que vocês fazem como ação.

Muitas pessoas se escondem atrás do Serviço porque não são Guerreiros, porque desejam passar uma imagem de
solicitude, de gentileza e de benevolência, mas a imagem não é a Verdade, é uma representação e não o Ser.

Estar representando jamais irá conduzi-los ao Ser.

***

Pergunta: a geometria sagrada permite justamente equilibrar os Elementos no plano material?

Essa geometria sagrada, no plano material, não é a Ultra Consciência.

Isto é uma forma de conhecimento vibratório, e você poderia assim denominá-la.

Mas este conhecimento vibratório não é a Vibração do Coração.

Ele é externo.

O Coração não se importa, e a Consciência não se importa, com todas as construções, sejam elas, na sua linguagem,
as mais sagradas.

A consciência deve se desprender do que não é ela mesma.

Todas as construções externas, as mais belas da consciência humana, jamais irão levar à Supra Consciência, jamais.

A dificuldade está na simplicidade de ser capaz de se despojar de todos os sistemas externos, mesmo os mais
elevados, na sua linguagem, porque mesmo as mais elevadas dessas construções ou dessas vibrações, nunca irão

levar ao encontro da Supra Consciência, nunca.

Vocês falam, vocês, de uma evolução linear, de uma aprendizagem de elevação da Consciência em meio à
consciência comum.

De um refinamento, se vocês preferirem, nesta dimensão, que foi muito real durante milênios, mas que jamais irá
corresponder ao Despertar.

***

Pergunta: a astrologia ainda ocupa um lugar que pode ser útil para nós em relação aos Elementos?

A astrologia, a alquimia, o simbolismo, a geometria sagrada, todos esses conhecimentos denominados Conhecimento,
no sentido nobre, não são a Consciência superior e nunca irão ali levar.

Vocês devem se libertar do seu mapa astral.

Vocês devem se libertar das conjunções planetárias.

Vocês devem se libertar do que vocês chamam de cartas, de videntes, de médiuns.

Vocês devem se libertar, até mesmo, do que vocês dizem.



Esta é a maneira de se encontrarem.

Enquanto vocês estiverem associados, de um modo ou de outro, às leis deste mundo, vocês farão parte deste
mundo.

O objetivo não é o de se extrair deste mundo, mas o de transformar este mundo.

Não se trata de fugir, mas de combater.

E este combate é pacífico.

É necessário lucidez.

Os dados do seu mapa de nascimento são muito reais em meio a esta Dimensão.

Eles não têm estritamente qualquer valor na Supra Consciência onde eles não existem.

O alfabeto cósmico e a Dimensão Vibratória do Céu nada têm a ver com a influência dos seus planetas que foram,
vocês sabem, forjados e curvados para as necessidades de uma causa que inclui a queda desta Dimensão e a

Criação da Lei de ação / reação que vocês vivenciam, que eu vivenciei e que, então, eu me liberei.

Viver a Supra Consciência é se libertar de todas as limitações e, principalmente, das limitações espirituais e
esotéricas.

Elas ainda são freios mais potentes do que as ligações existentes no nível da sociedade.

Vocês acreditam se liberarem com os sistemas de Conhecimento, mas, em última análise, em relação à visão da
Supra Consciência, eles seguramente os afastam e de forma muito mais certeira do que outra coisa.

Isto não significa negar a existência da geometria sagrada, isto não significa negar a existência e a dominância da
astrologia.

Isto significa transcendê-las, ultrapassá-las.

Todos os condicionamentos, quaisquer que sejam, todas as influências Vibratórias, devem cessar para viver a Supra
Consciência.

Vocês devem ser um Guerreiro porque vocês devem se libertar do peso do seu passado.

Vocês devem ser um Guerreiro porque vocês devem se libertar dos condicionamentos vibratórios, sociais,
familiares e outros.

Desde, é claro, que vocês desejarem viver a Supra Consciência e desde que desejarem ser livres, se não, continuem
o seu caminho em um eixo linear.

Isto foi dito por aquele que eu denomino o maior dos Guerreiros, o Cristo, que rejeitou todas as honrarias, que rejeitou
todos os Conhecimentos, mesmo tendo vindo, mesmo tendo feito o aprendizado.

Entrar em seu ministério público, como vocês chamam, necessita de rejeitar tudo isso.

Vocês não podem estar na Supra Consciência e estarem submissos a um dado sistema de Conhecimentos, qualquer
que seja.

Os tempos (e disto também, vocês sabem) que vocês vivem hoje não são mais tempos lineares.

Sair da Consciência comum, penetrar o Estado de Ser, não pode ser realizado em uma concepção linear.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, Humanos nesta densidade, eu fiquei feliz em me expressar e espero ter trazido elementos de clareza e de
precisão ou, pelo menos, de questionamento, sobre as suas próprias vidas e sobre os obstáculos que possam existir

em sua estrada que não é uma estrada, em seu caminho que não é um caminho, mas no seu momento atual que
bloqueia, de uma forma ou de outra, o acesso ao que vem em breve ao seu encontro.

Esperando ter trazido a vocês um pouco mais de lucidez ou de interrogação pela Presença Vibral nesta densidade, eu
espero ter ajudado.

Eu lhes transmito a minha Paz, o meu Amor.



Até logo, eu o espero.

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

Mensagem do MELQUIZEDEQUE DA TERRA (Philippe de Lyon) no site francês:
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***
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~ Condições prévias à ignição do Fogo do Coração ~

Saudações a vocês, irmãos e irmãs da Terra.

Eu sou o Melquisedeque da Terra [elemento terra], anteriormente chamado de Mestre Philippe de Lyon.

Venho a vocês para me exprimir em palavras simples.

O venerado Sri Aurobindo explicou-lhes, em termos de Consciência, o que lhes permitia manter e acender o Fogo do
Coração.

Quanto a mim, falarei em termos simples, em sua Vida e em suas palavras de todos os dias, sobre as condições
prévias à ignição inicial do seu Fogo do Coração para aqueles que ainda não o viveram.

Existem, na pessoa humana e na sua personalidade, obstáculos muito importantes para a abordagem deste ‘processo
da consciência’.

Esses obstáculos não são sempre visíveis por aquele que os têm porque eles participam, para aquele que é vítima
desses obstáculos, do seu modo de funcionamento usual e habitual, oriundo da educação, oriundo de feridas

(compreendidas ou não, desvendadas ou veladas), mas que são realmente travas ao estabelecimento, em vocês,
deste estado de Consciência Unificada.

Já em minha vida eu insisti com vigor e força no obstáculo mais forte e por vezes o mais duro a superar, que bloqueia
o acesso a esse Fogo e ao seu Coração.

Chama-se, antes de tudo, julgamento e maledicência.

Julgamento levado sobre o outro.

Julgamento levado sobre as circunstâncias.

Julgamento levado sobre os acontecimentos.

De fato, tudo o que é procedente da atividade discriminante e normal do seu mental, do seu intelecto, habitual na
vida humana, nesta dimensão.

Vocês devem, como disse Cristo, voltar a ser como crianças.

O que isso quer dizer?

Uma criança não medita.

Uma criança não julga.

Uma criança define o seu comportamento no instante e não com relação a circunstâncias passadas.

Mesmo se esse comportamento for violento, é procedente da instantaneidade.

Não é calculado em função do seu interesse ou em função de uma vantagem ou desvantagem.

O aprendizado, nesta dimensão, sempre os leva a evoluir deste modo, entre ‘o que é bom para vocês’ e ‘o que não é
bom para vocês’.

Em um grupo social, qualquer que seja, vocês sempre definiram suas ações uns com relação aos
outros, frequentemente através de julgamentos radicais e procedentes dos seus próprios quadros e dos seus
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próprios sentimentos ou percepções.

Assim, na minha vida, quando eu dizia para não julgar, assim como disse Cristo, o julgamento levado ao exterior de si
os condena e os afasta do Coração e, isso, eternamente.

Qualquer que seja a intensidade da sua diligência espiritual, qualquer que seja a sua vontade espiritual e quaisquer
que sejam os seus exercícios espirituais, enquanto não forem capazes de transcender esta noção de julgamento,

não poderão penetrar o reino dos Céus.

Não há exceção a esta regra.

***

Então, falar do Fogo do Coração é algo prometido a muitos seres humanos.

Mas vocês devem também inclinar-se sobre vocês mesmos, sem falsa vergonha, sem viseiras também.

Coloquem diante de si, observem, de maneira minuciosa e precisa, o que dizem os seus comportamentos.

E vocês irão observar que, para a maioria dos seres humanos em encarnação, o comportamento, qualquer que seja,
é ditado pelas feridas e experiências infelizes.

Sem exceção.

Voltar a ser como uma criança necessita, portanto, de transcender as feridas e a experiência: viver no instante,
despojado dos instantes passados e sem se projetar no instante futuro.

Este é certamente o maior obstáculo e o mais comumente repartido na superfície desse mundo: esta dualidade, esta
oposição bem/mal que os afasta da Verdade.

O segundo princípio é compreender, com o Coração e com o olho da Consciência, que nada do que acontece no
exterior de vocês pode estar ausente no interior de vocês.

O que seus olhos veem, na sua família ou em suas caixas de fotos, é apenas o reflexo do que acontece no seu Ser
Interior.

A poluição dos mares é a poluição do seu sangue.

O ar poluído é a poluição do seu ar.

Não há qualquer distância.

É o ‘filtro da Ilusão’ desta dualidade que os faz crer que há uma distância entre você e o outro, entre você e os
elementos.

Vocês são parte integrante dos elementos.

Vocês são parte integrante desta vida e não unicamente do que veem e do que acreditam.

Assim, portanto, é preciso admitir, compreender e depois integrar, que nada do que é externo pode existir sem
contrapartida interna.

O poder de análise e de discriminação do intelecto é classificar, permanentemente, absolutamente tudo, sem
exceção, julgando valor, em bem ou em mal.

Isso é um hábito tomado desde o primeiro dia de escola, eu diria mesmo, desde o primeiro dia nesta encarnação.

O ‘conflito bem/mal’ está muito além da sua pessoa.

É inerente mesmo à sua existência desse mundo, desta dimensão.

Resolver a dualidade, o bem e o mal, não pode se fazer combatendo.

Isto necessita de mudar o seu olhar e o seu ponto de vista.

Isto necessita de elevar-se, tornar-se, de algum modo, um próprio observador de você mesmo e desse mundo.

O ‘princípio de ação/reação’, o karma, como dizem os orientais, faz parte da falsificação e da Ilusão desse mundo.

***

Como você quer sair da Ilusão participando da Ilusão, de uma maneira ou de outra?

O seu ponto de vista é limitado, assim como a sua Consciência é limitada.

Você não pode sair da limitação utilizando as ferramentas da limitação.



Jamais.

Poderá cultivar, em você, a sabedoria, a meditação, as experiências espirituais, mas isso jamais irá lhe permitir
deixar a Ilusão.

Transcender o bem e o mal não é nem fazer o bem, nem fazer o mal, é agir além do bem e do mal, pelo princípio da
Luz e da Unidade.

Mas você irá me perguntar, como acessar este desconhecido, para aqueles de vocês que não vivem isso?

Bem, a primeira coisa, eu já lhes disse: não mais julgar e não mais criticar.

Uma vida inteira de meditação pode ser quebrada pelo mal que você diz de alguém.

Isso é visível, dos nossos planos sutis, com relação à Luz que vocês emitem.

E isso é uma verdade.

É preciso literalmente instalar-se no ‘não julgamento’, na ‘não dualidade’, na ‘não maledicência’, com relação
igualmente aos seus Irmãos e às suas Irmãs, presentes ou ausentes, mas também às próprias circunstâncias da sua

Vida.
Apenas desse modo você poderá aproximar a ressonância da Unidade e esperar viver o Fogo do Coração.

Nenhum ensinamento espiritual, qualquer que seja, e ainda menos qualquer religião, poderá ser de alguma ajuda
para isso.

Esse caminho é um caminho que você faz por si, com você mesmo, e ninguém mais.

Isso necessita de voltar a ser criança e, ao mesmo tempo, de ser um adulto autônomo, consciente.

Um adulto que ousa olhar o instante de frente, a relação de frente, sem falsa aparência (fingimento).

Isso requer esforços de transparência, requer também não procurar o seu interesse, qualquer que seja.

Isso necessita, literalmente, de se desconstruir, de se desprogramar e de se desfragmentar, porque, efetivamente, o
ser humano, nesta dualidade, é fragmentado.

Existe um conjunto de peças dispersas que não permitem mais à Luz se refletir.

A Luz está, portanto, distorcida, o que o coloca em uma percepção alterada, inevitavelmente, do que o compõe e do
que compõe a sua Vida com o outro, com os outros e com o conjunto do que foi a sua Vida.

Há, aí, a necessidade de se desabituar dos reflexos condicionados de defesa, de proteção.

Há, aí, a necessidade de conduzir e dirigir o seu mental, não pelas crenças, não por adesões a palavras – sejam
elas as mais luminosas – mas, bem mais, de controlar o seu mental utilizando-o, em um primeiro momento.

Passar em revista as suas ações, assim como disse um dia Mestre RAM (*), do dia passado, a fim de observar os
momentos, os instantes, os fatos ou as interações entre as pessoas que não foram marcadas da Unidade, os

momentos em que você esteve opaco e não suficientemente transparente.

Isso acontece a todo ser humano, certamente, nesta condição, seja ele o maior dentre eles na encarnação.

Mas este exercício é primordial.

Aprender a observar com constância, com suas reminiscências, os fatos, os gestos, as palavras dos seus dias.

Trabalhando assim, você permitirá à Vibração do Coração começar a se despertar e a receber o Fogo do Amor, que
vocês são, em Verdade.

***

Não se esqueça de que tudo é feito nesta densidade para afastá-lo desse objetivo que é o seu objetivo.

Tudo foi concebido e construído sobre o princípio da dualidade e do medo, sem exceção.

Quer isso seja dentro da relação de casal, quer isso seja na relação entre um indivíduo e a sociedade, quer seja no
seu trabalho, em suas ocupações.

Dado que esse mundo foi construído pela ação/reação, cujo objetivo é tê-lo afastado da ‘ação da Graça’, você deve
então extrair-se desta lei de ação/ reação, a seu ritmo, com lucidez, a fim de esperar juntar-se às esferas da

Unidade.

Você não tem também que julgar ou que condenar os momentos de opacidade que viveu, você ou outros, porque eles
participam da ‘experiência’ e, como tal, também não é condenável, seja qual for.

Mas, em última análise, ela irá conduzir um dia, aí também, à transparência.

Mas você deve, entretanto, aprender a discriminar, em você, por você mesmo, segundo as suas ações e os seus
atos, o que participou da Unidade e o que não participou.

Não para julgar, mas para esclarecer, a fim de que, quando você for novamente submetido a esse mesmo tipo de



Não para julgar, mas para esclarecer, a fim de que, quando você for novamente submetido a esse mesmo tipo de
situação, o esclarecimento anterior vem modificar suas ações, reações e comportamentos, senão a lição corre o risco

de se repetir e de não ser aprendida.
Hoje, mais do que nunca, os seus progressos serão coroados de sucesso, imediatamente.

Há portanto, realmente, nesse nível, um encorajamento para ir para ele.

Este encorajamento é real e significativo.

Será significado por Vibrações e um apaziguamento, uma leveza que irá contribuir para elevá-lo, para elevar a sua
Consciência e as suas Vibrações para o Coração e o Fogo do Amor.

O que você tem que conduzir e que levar é a sua Vida, na sua totalidade, para esta translação dimensional,
esta ascensão tão esperada.

***

As ‘forças de resistência e de tensão’ sempre irão provocá-lo na dualidade.

As ‘forças de abandono e de atração’ irão tornar a sua vida simples.

Tudo irá se realizar no Estado da Graça, como por Milagre.

Nada lhe faltará, jamais.

Enquanto que a vida conduzida sob os ‘princípios da resistência’ é uma Vida de falta e de sofrimento.

Hoje, mais do que nunca.

A ação/reação será sempre sofrimento.

A ação da Graça será sempre liberação.

Existia um ‘fenômeno de amortização’, nos séculos passados, que podia fazer, por vezes, com que certas ações
pudessem ver suas reações não aparentes e inoperantes na mesma Vida.

Hoje, não é mais esse o caso.

As ‘franjas de interferências’, assim nomeadas pelo venerável Sri Aurobindo, não existem mais.

Você está, portanto, com muito mais razão, totalmente livre para escolher a ação/reação ou a ação da Graça.

Mas escolher a ação da Graça o obriga a estar na Graça, você mesmo, a saber perdoar a você mesmo e ao universo
inteiro, a fim de não mais fazê-lo sofrer, você mesmo, como o universo inteiro, a lei da ação/reação.

O seu Coração irá se tornar leve e, naquele momento, o seu Coração tornar-se-á permeável ao Fogo do Amor.

Certamente nós o ajudaremos.

Certamente, nós o regaremos na Fonte.

Certamente, você é amado.

Mas ninguém poderá fazer esse trabalho de corte, exceto você mesmo.

Você deve fazer esse esforço, enquanto ainda é tempo, a fim de acolher este estado da Graça.

Muitos seres humanos veem frequentemente as suas condutas ditadas pelo medo, pela falta, pela não compreensão.

Estar no Fogo do Amor é não mais ter medo da sua morte, da falta, de qualquer perda.

Porque no Fogo do Amor não pode haver falta, nem perda.

O medo, a falta, a perda, fazem parte da dualidade e da sua condição, mas absolutamente não do seu retorno à
Unidade.

O desafio está nesse nível.

Esse desafio, nós o ajudamos, na condição de que você o tenha identificado e na condição de que você o aceite.

Nós não podemos ir contra o que foi estabelecido nesta Dimensão, sob pena de sermos nós mesmos presos,
novamente, nesta matriz.

Nós não podemos ir contra o seu livre arbítrio que participa da ação/reação, mas que não existe na Unidade porque,
naquele momento, você irá descobrir a verdadeira liberdade e não o livre arbítrio.

O livre arbítrio está ligado às escolhas e, portanto, à dualidade.

A liberdade está ligada à Unidade e à não escolha, ou seja, à Verdade e à sua Unidade.

Assim, você irá se aproximar do que procura e irá encontrá-lo.

Mas, para isso, você deve se despojar, fazer a limpeza, examinar sob todos os ângulos, elucidar seus medos, suas
faltas, suas perdas.



***

O mundo da Unidade é um mundo de abundância, de prosperidade e um mundo onde a Sombra não existe.

Pretender ali acessar já passa pela supressão das suas próprias sombras.

Aí estão as palavras simples que, penso, serão uma ajuda para ir cada vez mais frequentemente estabelecer-se
nesta Unidade.

O veneno mais violento que existe não é o outro, mas o seu modo de proceder nesse mundo, porque isso lhe foi
ensinado e fez parte da sua educação que tudo fez para afastá-lo da Unidade.

O conjunto de sistemas de crenças foi construído para isso e para nada mais: fechá-lo e aliená-lo cada vez mais
nesse mundo e nesta ação/reação.

A ação/reação é sem fim.

O único fim está na liberdade e na ação da Graça.

Você deve se aproximar o máximo possível da leveza.

Seus atos, suas condutas, seus gestos, suas relações, devem tornar-se leves.

É nesta condição que você poderá acender o Fogo do Coração e vivê-lo.

Enquanto você manifestar, de uma maneira ou de outra, o medo, a falta, a perda, a insuficiência, você não
poderá, quaisquer que sejam seus conhecimentos e suas Vibrações, penetrar o espaço sagrado do Coração.

Penetrar o Coração, sim eu ouso dizer, é estar sem medo.

É ser um guerreiro pacífico.

É, sobretudo, ser humilde.

Ser humilde é ser simples, ou seja, sem complicação e sem complicar.

Coisa que ultrapassa o seu cérebro.

Coisa que ultrapassa a sociedade.

Mas, compreenda bem que tudo o que foi criado fora de você (e que por vezes o constrangeu nesta dualidade) foi
criado por um ‘impulso de medo’.

Medo de ser privado da Luz, medo de ser privado do que você é, na Verdade e na Unidade.
E todos esses medos materializaram-se em você, no seu corpo, pelo que você chama de doença, que é apenas a

expressão dos seus medos, no final.
Estar no Amor é estar sem medo.

No Amor não há lugar nem espaço para o medo.

Estar no Amor é vibrar em uníssono com a Fonte.

Em uníssono com a Fonte, não há contradição.

Não há nem Sombra, nem Luz.

Há somente estado de Ser e estado de Vibração.

Como você quer ir para isso?

Como você quer estabelecer isso se, em você, persistir a menor maledicência, o menor julgamento e a menor
falsidade?

Isso é impossível.

Hoje, nesses tempos reduzidos que se vive, o aprendizado é muito mais fácil, na condição de que você aceite em sua
alma e Consciência, no seu Coração, reconhecer as suas falhas.

Porque jamais há falha, há simplesmente esclarecimento que transforma e que transmuta.
Tudo é simples, no Coração.

Tudo é complicado, na cabeça.

Se algo parecer complicado, é que você mesmo não está suficientemente simples porque, pelo ‘princípio de atração e
de ressonância’, você apenas será confrontado ao que você mesmo é.

Se você tem medo do diabo, é que o Diabo está em você.

Se você tem medo do outro, é que o outro está em você e você tem medo disso.

A partir do momento em que o medo do diabo ou o medo do outro desaparece, você se torna um com o outro.



E o outro não existe mais.

E você mesmo não existe mais.

Você enfim saiu da dualidade inexorável.

***

Hoje é uma época particular porque este aprendizado pode ser feito muito rápido.

É um aprendizado que lhe permite viver, eu espero, que permite estabelecer em você o Fogo do Amor, de maneira
definitiva.

Creia que nós fazemos tudo o que está em nosso poder para facilitar a tarefa deste planeta, dos seus habitantes e do
conjunto desse Sistema Solar.

Você vai aprender, mesmo pelas vicissitudes e complicações da vida, que você irá viver em breve, que você irá
se voltar definitivamente ao seu Interior.

Sem medo e sem apreensão.

Observe também que, quando o seu mental fala, ele o torna pesado.

Quando o seu Coração fala, ele o torna leve.

Cabe a você saber se quer ir para o peso ou para a leveza.

Mas não reivindique o leve, indo para o peso.

Aliviar-se é também iluminar em você o que está opaco e aceitar isso.

Ainda uma vez, não há culpabilidade, nem falha, mas simplesmente um esclarecimento a desenvolver.

Você deve retornar, assim como o Arcanjo Miguel disse durante os ‘Casamentos Celestes’, da distância e da
separação para a coincidência.

Fazer fundir, doravante, a personalidade e o Estado de Ser, a fim de que o Estado de Ser assuma os comandos do
seu veículo e da sua vida, das suas ressonâncias e das suas atrações.

A personalidade é medo, vingança, sofrimento, é vitimar-se.

Na personalidade, estamos certos de que o outro é responsável por tudo, de que as situações são responsáveis por
tudo.

Enquanto você projetar no exterior as responsabilidades, você jamais se torna responsável por você mesmo.

Tornar-se responsável é aliviar-se.

É colocar em jogo o ‘princípio de atração e de ressonância’ para a leveza e não para a densidade.

Você não poderá acessar o Reino dos Céus se não se tornar novamente como uma criança.

É preciso reaprender a escrever o instante e não a reescrever o passado.

Esta é uma atenção de cada minuto que irá levá-los certamente a viver o Fogo do Coração e o Fogo do Amor.

Você não poderá pretender viver isso se você mesmo fechar as portas para a leveza.

Aí está em palavras, certamente mais simples, o que eu tinha a lhes dizer, de algum modo, sobre a etapa que irá
conduzi-los a viver o Fogo do Amor pela primeira vez.

Se vocês tiverem questões com relação a isso, podemos juntos tentar trazer novos esclarecimentos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chama ação da Graça?

A ação da Graça é uma ação para a Alegria e para o Amor, que é privada de qualquer aplicação e implicação
pessoal, em que você faz espontaneamente (o que quer que faça, aliás – falar, cozinhar, andar, escrever), sem

pensar atrás, sem pensar à frente, estando totalmente no que você faz.

Sem se colocar a questão do resultado, da recompensa, ou da não recompensa.

É fazer na fluidez, sem se colocar questionamentos.

É escapar da ação/reação.



A ação da Graça é a ação liberada, justamente, de toda reação passada ou de reação futura.

É uma ação desprovida de chantagem afetiva ou de outras formas de chantagem.

A ação da Graça é a ação para a ação, desprovida de qualquer reflexo.

É, portanto, não importa o que, mas é ditado pela benevolência, é ditado pelo Amor do próximo, pelo Amor da Vida,
sem referência à matriz e às Ilusões construídas pela sociedade.

É colocar-se sob o fio diretor da Luz e da Vida, da facilidade, da evidência.

Coisas muito simples, veja você.

***

Não temos mais pergunta. Agradecemos.

***

Então, caros Irmãos e Irmãs nesta densidade, eu espero ter-lhes trazido um esclarecimento com minhas palavras
simples, sobre o que pode ser o modo mais direto de se conduzirem ao seu Templo Interior e viver o Fogo do

Coração.

Aí está o que queria lhes dizer.

Mas observem sobretudo que o maior obstáculo para viver o Fogo do Coração não é outro senão você mesmo, em
seus aspectos fragmentados e divididos e que este aspecto fragmentado e dividido é apenas o reflexo dos medos,

das faltas e das perdas e absolutamente de nada mais.

Mas você não é os seus medos.

Você não é as suas faltas.

Você não é as suas perdas.

Você simplesmente se identificou a isso porque é mais confortável, nesta dualidade, comportar-se assim, em um
primeiro momento.

Hoje, vocês são chamados a manifestar, a criar outra coisa.

Esta outra coisa é o que vocês são, na realidade, na Unidade.

Mas você não pode manter a dualidade e estabelecer a Unidade, ao mesmo tempo.

É preciso escolher.

É preciso verdadeiramente escolher.

Há perto de dois anos do seu tempo terrestre, foi falado de confrontação.

Hoje, muitos seres humanos fizeram a escolha consciente da Luz.

Mas estabelecer uma escolha não basta.

É preciso estabelecer a sua Consciência na Luz e no Fogo do Amor.

Aí está, caros Irmãos e Irmãs, o que tinha a lhes dar.

Eu lhes desejo o melhor e o mais leve e lhes digo até muito em breve.

Todo o Amor dos Melquisedeques os acompanhe no seu trabalho.

Eu os abençoo.

************
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Irmãos e Irmãs a caminho para a Unidade, eu sou o Melquizedeque da Terra.

Eu faço parte da Ordem de Melquizedeque, eu assento na Terra (Elemento Terra).

O meu papel é de pesar os prós e os contras, na Assembleia dos 24 Anciões, de tudo o que toca, de perto ou
de longe, a organização da forma.

Durante a minha última encarnação, foi-me conferido todo poder sobre a matéria orgânica humana.

Eu venho hoje para vocês, além de um aspecto de cura, expressar também uma série de ideias e de
conceitos, referentes ao que ocorre no Interior das suas estruturas físicas hoje e que irá se acentuando, se

amplificando, durante os próximos dias, semanas e meses.

Eu vou empregar uma linguagem metafórica que fala à sua alma, antes de tudo.

Até agora o ser humano, desde tempos imemoráveis, está comprimido dentro de uma forma
denominada corpo físico, dentro desta compressão que é o seu corpo e que eu os lembro de que não é a

sua realidade, mas, bem mais, um modo limitado de expressão da sua realidade.

Entretanto, a sua Consciência está estivada, fixada nesta forma, a tal ponto que a imensa maioria dos seres
humanos pensa estar limitada a esta forma e não visualiza a possibilidade de uma Consciência existente

fora dela e, no entanto, é o que a Humanidade vai descobrir muito em breve.

Alguns de vocês, como aqui, vivem a aproximação desta realidade que é a sua Verdade.

Vocês estão, portanto, em uma rede, em uma forma limitada e comprimida, sujeita a interações, na sua própria
Vida, chamadas de Ação/ Reação.

***

O seu corpo manifesta um desequilíbrio existente em outros lugares, alguns fatores, igualmente ligados ao
afastamento da sua Verdade, do que vocês são além desse corpo, como fatores químicos e Vibratórios que

foram introduzidos conscientemente, na sua forma, a fim de torná-la vulnerável ao que vocês chamam
de doença.

Eu especifico de imediato que qualquer anomalia em meio a esta forma pode remontar a uma causalidade
específica, além do simbolismo do corpo que expressa uma anomalia.

Eu afirmo, sim, uma anomalia e não um erro no seu funcionamento.
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Primitivamente, o ser humano, antes do seu confinamento, tinha a possibilidade de conscientizar anomalias de
funcionamento com extrema rapidez, sem passar por mecanismos de cristalização no nível da forma.

O conjunto de fatores regendo a sua Vida, agravado conscientemente por moléculas químicas, mas também
por aqueles que os dominaram até agora, fez com esse corpo se tornasse o derivativo de uma série de
problemas, refletindo um desequilíbrio, assentando em planos mais sutis e se esvaziando assim desta

maneira.

Vocês estão, portanto, sujeitos a uma compressão, a uma densificação e a uma cristalização, devido
mesmo ao fato da existência e do reforço da Lei de Ação e de Reação, devido ao fato da sua introdução e da

introdução da sua Humanidade, em uma densidade cada vez maior.

Isso foi válido até há algumas dezenas de anos.

Eu insisti, na minha vida, sobre o papel Redentor da Verdade, de CRISTO, que lhes permitia, ao se
abandonarem a Ele e à sua Luz, passar no nível desse corpo e da Consciência da Ação / Reação, para um

alívio, uma descompressão e uma liberação que podemos denominar Ação da Graça.

Vocês descobriram, vocês, aqui, a existência de novas Vibrações neste corpo físico,destinadas, com a ajuda
da Consciência, a lhes permitir a vocês mesmos colocarem-se sob o efeito e influência da Luz e de

CRISTO.

Mais do que nunca, vocês irão descobrir muito rapidamente o alto potencial transformador da Luz, o seu
poder curador, mesmo nesta forma.

Vocês devem também se aliviar a si mesmos porque, efetivamente, uma doença pode ser um fator de
redenção, mas é preciso reconhecer que, quando a vivemos, isso é mais um fator limitante e isso era ainda

mais verdadeiro durante a minha vida.

Hoje, as condições da Consciência são diferentes.

Vocês passam coletivamente de um mecanismo de Ação/Reação para um mecanismo de Ação da
Graça, chamando-os a se liberarem de todas as ilusões.

Dentro do que lhes deu UM AMIGO, foi-lhes emitido certo número de chaves que lhes permite, por vocês
mesmos, pela sua própria Consciência e pela Luz Crística, se liberarem.

Algumas perturbações do corpo representam também, em vocês, resistências ao estabelecimento de
CRISTO.

Alguns contatos são consecutivos a coisas passadas e, no entanto, ativas no seu presente através desse
corpo.

Hoje, e resolutamente desde a intervenção do Arcanjo MIGUEL e do Conclave, vocês descobrem, cada um a
seu ritmo, que além da realidade inexorável que lhes foi impressa e condicionada neste mundo, existem
domínios além do bem e do mal, além do sofrimento ou da saúde: os mundos da Unidade que vocês

começam a viver cada vez mais fortemente mesmo no seu corpo de personalidade.

Assim, fatores de alívio ou de transcendência são associados até mesmo nesta estrutura de densidade e de
compressão, a fim de aliviá-los.

Existem níveis de realidade bem mais concretos do que aquele ao qual fomos todos aderidos, onde não
existe lugar, mesmo no que vocês chamam de 3ª Dimensão, para a manifestação de uma doença.

É o caso de todos os povos estelares, que vivem e percorrem os espaços Unificados da 3ª Dimensão.

***

Hoje, vocês estão coletivamente no caminho da cura devido ao fato da descompressão e devido à chegada
do Mestre da Luz.

Mais do que nunca, sejam quais forem as causas, vocês não têm que culpar uma infração do seu corpo



porque vocês não são este corpo, mas vocês habitam nele.

É preciso compreender também que fora os fatores de superação que eu assinalei, algumas perturbações
estão realmente aí para redimi-los, para retificá-los.

Não se trata de uma punição desejada pela sua alma, e ainda menos por CRISTO, e ainda menos pelos
geneticistas que trabalharam para criar esse corpo físico, em tempos muito antigos.

Eles criaram um veículo perfeito no qual a alma e o Espírito podiam se manifestar e experimentar, com toda
liberdade, Dimensões até então desconhecidas.

Isso foi antes da falsificação da Luz e desta Dimensão.

Seja como for, pertence ao passado.

Hoje, abre-se a vocês um mundo novo, um mundo de Consciência e de Luz que vocês descobrem e que
começam a viver.

************
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- Ensinamentos do Mestre Philippe -
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~ A Porta Estreita ~

Saudações a vocês, Irmãos e Irmãs.

Eu sou o Melquizedeque da Terra (Elemento Terra) que foi, outrora, Mestre PHILIPPE.

Eu intervenho muito raramente.

A pedido de OMRAAM MIKHAËL, eu venho, hoje, falar-lhes, falar sobre a Porta Estreita.

Eu não vou falar a mesma linguagem, mesmo se a finalidade for a mesma que a de UM AMIGO.

Eu venho, quanto a mim, falar de alguns elementos que vocês precisam adotar, na sua vida, no nível psicológico, no
nível do seu comportamento, das suas ações, se desejarem se aproximar dessa Porta Estreita e passar sem muita

dificuldade.

Essa Porta Estreita, obviamente, ela que foi denominada, por CRISTO, durante a sua vida, o ‘buraco da agulha’.

É sobre esse local que CRISTO disse: “ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não se tornar como uma
criança”.

É isso que é chamado de passagem do 8º. ao 9º. Corpo, através do nascimento do Embrião Crístico, a passagem do
ego ao Coração, que irá acontecer muito melhor se vocês adotarem alguns preceitos dos quais eu venho lhes falar.

***

Primeiramente, o Coração é simples, tão simples, tão evidente, que o ego faz absolutamente tudo para afastá-los
dessa simplicidade e dessa evidência, através mesmo de algumas buscas que vocês podem fazer, que são supostas

de aproximá-los do Coração, mas que os afastam.

Ir para o Coração e preparar a passagem do Coração, necessita de uma revolução Interior.

Isso necessita de vários ajustes, de reversão, e de mudanças de funcionamento, porque tudo confronta o ego com o
Coração.

Poderia ser compilada uma lista dos opostos, sem fim, mas, em meio a essas oposições, são os pares de opostos

PHILIPPE DE LYON - 04 de agosto de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-TWmxtMVNHZY/U8pJEw3zm9I/AAAAAAAAEsk/eurnQX6rEAY/s1600/000+Philippe+-+04.08.2010b.JPG
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100804_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3


mais propícios a fazê-los compreender:

O ego é então complicado. O Amor é simples.

O ego constrói e especula. O Coração é espontâneo e não reflete.

O ego sempre irá situar na ação e na reação, da emoção. O Coração se situa na Ação de Graça.

O ego é alternância e oscilação e sucessão de Alegria, de dor, de prazer, de sofrimento. É caracterizado por uma
instabilidade permanente. O Coração é Alegria. É caracterizado por uma estabilidade quase permanente.

O ego toma. O Coração doa.

O ego guarda tudo para si. O Coração não guarda nada para ele próprio.

O ego é também, infelizmente, o que cada um constrói na sua vida estudantil, de relações afetivas, de ligações. Um
conjunto de crenças que permite construir, como se diz, a personalidade e de se ter sucesso na empreitada, mais ou

menos bem, nesse mundo. Há, em meio ao ego, uma linha de conduta se referindo ao passado e definindo o
presente em relação a uma projeção no futuro. O Coração é simples. Não conhece nem passado, nem futuro, não

tem que fazer construções, não tem que elaborar crenças ou projeções.

O ego é peso, mesmo quando ele está alegre. O Coração é leve, sejam quais forem as circunstâncias. Ele é Alegria
verdadeira.

O ego interpreta e projeta. O Coração nada interpreta, nem projeta. Ele é.

O ego procura evitar, muito sub-repticiamente, mesmo se ele reivindicar, o Coração. O Coração, quanto a ele, nada
tem a ver com o ego, já que o transcende, o supera em Vibração e o dirige.

O ego tem necessidade permanente de ser tranquilizado. O Coração é segurança e certeza.

O ego está sempre em eterno questionamento: “isso é bom? Não é bom?”. O Coração não tem o que questionar. Ele
não se coloca a questão de saber se está bom, já que estando centrado nele mesmo, ele está bem. Ele transcendeu

o bem e o mal.

O ego tem sede de conhecimento ou de humildade, neste momento ele atua com falsa humildade, com
mascaramento. O Coração não se coloca a questão do reconhecimento ou da humildade, já que ele é isso.

O ego é resistência. O Coração é abandono.

O ego é submisso à ação e reação. O Coração é livre em meio à Ação de Graça.

O ego separa. O Coração inclui.

O ego se apropria. O Coração restitui.

O ego sofre. O Coração não pode sofrer.

O ego discerne e julga permanentemente. O Coração não discerne. Ele é. E sobretudo ele não julga.

*

Se vocês tomarem essa lista, relativamente curta, vocês têm uma boa visão do que precisam aceitar ver, em meio ao
ego, não para combater porque, naquele momento também, vocês permaneceriam no ego.

Não é um combate, mas bem o que eu chamei, em minha vida, de fé total, que facilita a passagem no Coração.

Em meio ao ego, vocês estão sozinhos.

Mesmo casados, mesmo com seus filhos, vocês mantém relacionamentos.

Vocês mantém seduções.

Em meio ao Coração, vocês não estão sós por que CRISTO ali está.

Não há mais sedução, não há mais solidão.

*

O ego é ruído. O Coração é silêncio.

O ego é movimento perpétuo. O Coração é repouso.

O ego serve-se, antes de tudo, das emoções e do mental. O Coração serve-se do Coração. Ele não conhece a
emoção e o mental lhe é submisso.

*

A passagem de um ao outro não se coloca como um posicionamento ou como um aspecto discriminante, de maneira
que, quando vocês estão no Coração, vocês sabem disso.

Vocês não buscam concordância na visão do outro, vocês não buscam qualquer reconhecimento, vocês estão
na humildade, na simplicidade.

E vocês são vocês mesmos.

*

O ego jamais é direto. Ele não olha no rosto. O Coração olha sempre no rosto.

O ego busca uma justificação à sua própria existência. O Coração não tem que fazer justificativas.



Quando vocês estão no ego, se é rico de conhecimentos, de saber, de certezas (que mudam a cada dia). Quando se
está no Coração, se é pobre, mas se é pleno. Pleno de Alegria, não de certeza, mas de evidência. Isso não é de

forma alguma a mesma coisa.

No ego, vocês estão na construção de crenças: o Amor vai durar para sempre, jura-se fidelidade eterna, amar-se-á
sempre. E todo o mundo sabe que isso jamais dura eternamente. No Coração, não há promessa. Não há crença. Há

evidência do que é, em total liberdade.

O ego tem medo. O Coração não tem medo.

O ego separa para melhor reinar, em si mesmo, como no exterior, nas relações. O Coração não participa de nenhum
jogo. Ele é.

*

Se vocês adotarem, até mesmo, esses poucos preceitos e os buscarem, sem impor, naquele momento, vocês vão
começar a encontrar o que eu denomino, e que todos nós denominamos, entre nós, o Coração na cabeça. Restará

sempre, naquele momento, viver o Coração no Coração, o que é possível, que é o que, eu, eu denomino: o sacrifício
do pequeno si, para o grande Si, para CRISTO, que outros denominam: o abandono à Luz, a dissolução.

*

A ação, em meio ao Coração, não se faz para si, mas para Ele. E por Ele. A ação em meio ao ego se faz para si e
por si.

E ego exclui. O coração inclui.

O ego fecha e aprisiona. O Coração abre e liberta.

*

Passar de um ao outro não se faz esperando que um salvador externo ali os conduza, mas se faz unicamente
seguindo aquele que mostrou o Caminho. Não segui-lo exteriormente, mas Interiormente. Isso não é em absoluto o
mesmo caminho. Em um caso, vocês saem do seu caminho. No segundo caso, vocês estão no seu próprio caminho.

*

No ego, há sempre insatisfação. No Coração, há sempre satisfação, pois nada é buscado.

O ego busca. O Coração encontra.

*

Alguns comportamentos podem ajudá-los a se dirigirem para isso.

O primeiro comportamento é estar bem lúcido sobre a motivação das suas ações e dos seus atos.

O segundo comportamento é estar lúcido sobre os seus próprios medos.

Não para combater, não para erradicar, pois eles serão sempre mais fortes do que vocês e do que a sua vontade,
mas, tendo sido identificados e aceitos (sem, no entanto, lhes dar peso rejeitando-os), vocês vão então poder esperar
transcendê-los, sem a vontade, mudando a sua intenção, a sua atenção, colocando a sua Consciência no Coração,

fazendo esforço para sentir o Coração.

Eu não vou insistir sobre um número de meios técnicos Vibratórios que lhes foram comunicados, esse não é o meu
propósito.

Mudar os seus comportamentos, mudar a maneira de agir, já permite se aproximar dessa Porta Estreita.

Há um obstáculo a evitar, certamente, ao se aproximarem dessa Porta, uma coisa da qual pode se apreender o ego
muito facilmente, é de fazê-los fazer o bem visando uma recompensa.

Eles estão então no bem, não para Ser, mas para receber, o que é também do ego.

O maior empecilho está nesse nível, em meio a abordagens espirituais.

E depois, vocês sabem agora que, quando vocês estão no Coração, bem o Coração Vibra.

Vocês sentem que algo vive, não mais no ventre, mas no peito.

A época que vocês vivem os ajuda.

Na minha época, nós passávamos do ego ao Coração sem afluxo da Luz do alto.

Nós precisávamos encontrar, realmente, CRISTO, para conduzirmos nós mesmo para cima.

Hoje, efetivamente, é muito mais fácil, mas as armadilhas não são as mesmas.

Há o que eu denominaria (vocês acreditam muito) a armadilha da autossuficiência: vivendo a Vibração, vivendo as
percepções (certamente, bem reais), a alma nega se remeter à FONTE e vai então desviar as percepções em seu

próprio favor, no nível do ego.

Várias Ilusões, também, nascem naquele momento.

É a armadilha da sua época.

Aqueles que se denominam os Cristos encarnados, os salvadores, os gurus, as dezenas de pequenos deuses, que
podem, efetivamente, fazer milagres, mas pelo ego, espiritualizado,mas pelo ego mesmo assim.

Vocês vão reconhecer facilmente que, na sua época, vocês os têm em profusão.



Antes, seguramente, isso não podia existir, pois os "poderes espirituais" apenas podiam se manifestar se houvesse
acesso ao Coração.

Enquanto que hoje, então, esses poderes podem se manifestar sem estar no Coração.

Essa é a armadilha.

O que eu denominaria a espiritualização do ego.

Vocês se tornam então o que eu chamo, na minha língua, de ‘um pequeno deus’, à imagem do falsificador.

***

A primeira coisa, no entanto, a fazer, sejam quais forem as suas percepções Vibratórias, é se tornar ou tornar-se
novamente muito humilde, como uma criança.

Uma criança, em princípio, pelo menos na minha época, não julga.

Ela vive o agora, ela está absorvida no que ela faz, ela joga com quem lhe lança as pedras.

Bem, no nível do Coração, é um pouco a mesma coisa.

Vocês devem ser absorvidos pelo Coração.

É às vezes, hoje, muito mais fácil, mas as armadilhas são talvez em número muito maior.

Lembrem-se de que o Coração jamais é uma crença, mas de que ele é uma experiência e uma certeza.

CRISTO disse: “busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será dado como acréscimo”.

“Busquem o Reino dos Céus”, isso não é buscar o conhecimento, seja ele qual for.

É encontrar a linha de menor resistência, a linha de facilidade e de simplicidade, isto é, o Coração.

Ao passo que um ato que vocês praticam, proveniente de uma reflexão, de uma cogitação, de um discernimento, até
mesmo, ele não é oriundo do Coração, mas do ego ou do ego espiritual.

Quando vocês implementam o Coração, ou tentam implementá-lo, rapidamente, hoje, manifesta-se a ‘lei de sincronia
e de atração’, fazendo com que o caminho se torne mais leve.

Quanto mais vocês se ajustarem a essa atração do Coração, mais irá se manifestar as suas coisas que estão de
acordo com o Coração.

Como sabem, o bem atrai o mal e o mal chama o bem.

O Coração não é nem o mal, nem o bem, já que ele é Unitário.

Ele engloba os dois, ele os supera, transcende.

E então, quando vocês estão no Coração, não pode ali haver qualquer manifestação de mal.

Sim, isso é para lembrarem quando vocês saírem, até que vocês ali se estabeleçam de maneira duradoura.

O mal está apenas no ego.

O bem também.

E igualmente para o ego espiritual.

O comportamento do Coração é um comportamento altruísta, onde não se busca vantagem porque estar no Coração
é já uma vantagem, por si só, que não tem necessidade de sustentar mais nada.

Prestem atenção também às suas palavras, pois algumas palavras podem afastá-los do Coração, muito facilmente.

Qualquer julgamento, qualquer ação de avaliar, qualquer ação para o bem, pela palavra, afastam-nos do Coração.

Alguns dizem que se deve girar sete vezes a língua na boca antes de falar.

Façam a mesma coisa com os seus pensamentos.

***

O pensamento do Coração jamais é dúvida.

O pensamento do Coração é simples.

Ele não busca qualquer proveito.

Ele não tira partido de nada.

Ele apenas se serve do benefício de estar si mesmo no Coração.

Estar no Coração os preenche, porque vocês não estão mais sozinhos.



Estar no ego não pode preenchê-los de modo algum.

Vocês podem ter satisfações.

Elas serão sempre temporárias, jamais permanentes.

Elas podem dar-lhes às vezes a Ilusão de durar, principalmente se vocês tiverem medo de mudança.

No Coração, não há esse sentimento.

Existem virtudes essenciais que lhes permitem também se aproximarem do Coração.

Elas são perfeitamente ilustradas pelas Estrelas de Maria: é, de preferência, estar aqui e agora.

É estar lúcido, completamente, sobre o momento que vocês vivem, seja o que for que fizerem.

É estar na clareza e na lucidez em relação a si mesmo e em relação ao mundo, sem julgamento.

É ser preciso em seus atos, em seus gestos, em suas palavras, em seus pensamentos.

Não pode haver imprecisão no Coração.

É mostrar profundez no sentido de generosidade de espírito como de comportamento.

É imitar, até se tornar Ele, o Mestre da Luz, CRISTO.

Não segui-lo exteriormente, como um salvador, mas se tornar ele.

É também compreender a inutilidade do bem e do mal, tal como isso lhes foi apresentado, já que vocês foram
isolados no bem e no mal.

É estar lúcido também sobre o que vocês são, no início e no final, sem se projetarem.

Estar simplesmente no momento que vocês têm que viver, desvencilhados, até mesmo, da sua própria história,
enquanto houver.

Outra coisa importante no nível do Coração, se vocês quiserem se aproximar é jamais fazer suposição.

Porque as suposições vêm da cabeça, não do Coração.

Tudo isso reagrupa as Estrelas de Maria, as funções espirituais a advir.

Se vocês adotarem esses comportamentos, esses preceitos, naquele momento a Porta Estreita poderá ser passada.

Cabe, para isso, tornar-se fluido.

E essa fluidez, ela se constrói através da observação real dos seus modos de ação e do comportamento, sem
julgar tampouco, sem complacência tampouco.

Novamente, hoje, o caminho é facilitado pelo fato de que a Luz Vibral está chegando a vocês.

Ela vem, de certa maneira, bater à sua porta.

A principal armadilha sendo, eu lhes disse, o ego espiritual.

O ego espiritual que vai lhes dizer: “eu tenho poderes, eu sou Cristo, eu sou deus”, querendo então que vocês
desempenhem um papel, ainda um papel, ainda uma máscara.

***

No Coração, não há identificação com qualquer pessoa ou com qualquer personagem.

Há apenas a Vibração do Ser.

Há apenas a ressonância com o além, Unificado.

***

A melhor maneira de se aproximarem da Porta é, antes de tudo, ser simples e se fazer simples para que as coisas,
ao seu redor, se tornem simples, para que se ative a Fluidez, a Unidade, ao seu redor, necessárias ao seu

estabelecimento em meio ao Coração.

Passar do ego ao Coração é aceitar morrer, de algum modo, sabendo muito bem que o que morre é apenas o ego,
não você.

Mas essa palavra emociona muito o ego porque, no Coração, a morte é estritamente nada, já que vocês se tornaram
imortais, com toda a Consciência.

Apenas o ego tem medo de morrer, e ele deve morrer.

Isso não quer dizer que ele deve desaparecer, já que vocês estão neste mundo, por enquanto.

Aí estão alguns pequenos conselhos que irão facilitar certamente o seu trabalho de Vibração, que irão lhes permitir
aproximar-se da Verdade e, principalmente, da Alegria, pois,no Coração, há realmente essa Alegria.



Independentemente dos sofrimentos que possam existir (e eu os vivenciei durante a minha vida, como todo ser
humano), o sofrimento não empalidece pela Alegria, ele é transcendido pela Alegria.

As vicissitudes da vida comum, os lutos, as perdas, os contratempos podem ainda existir.

Mas cada vez menos, até que vocês estejam totalmente estabelecidos no Coração, porém eles não são mais
vivenciados como drama, e sim como uma oportunidade de crescer, repetidamente.

Finalmente, com frequência, o que o ser humano denomina ‘provação’, revela-se um trampolim para o acesso ao
Coração, quando houver.

Em última análise, é o ego que fala de provação.

Jamais o Coração.

Eu digo que vocês estão em um espaço, aqui, privilegiado, banhando-se de Energias e de Consciências especiais.

O ego não gosta disso.

Então, ele pode reagir, no início, bombardeando-os, fisicamente, mentalmente ou emocionalmente.

Mas, nesse ambiente, não se preocupem, ele se rende geralmente bem depressa.

Viver nos mundos Unitários, do Coração, é muita exigência para o ego.

É mais simples, mas o ego vai dizer que é muita exigência.

Cabe a vocês saberem no que vocês querem acreditar e experimentar.

Essa é uma primeira abordagem sobre alguns conceitos que eu queria lhes dar.

Certamente que lhes são conhecidos, e eu o espero, mas lembrando deles pode ser útil.

Aí está, meus Irmãos e minhas irmãs, o objetivo da minha intervenção.

Se, em vocês, houver questionamentos em relação a tudo isso, nós iremos tentar responder.

***

Pergunta: quando se atua por intermédio do ego e se toma consciência disso, o que fazer?

Acima de tudo, nenhum remorso.

Nada mais do que estar consciente e prosseguir.

CRISTO disse, com razão, que aquele que jamais tivesse pecado, lhe atirasse a primeira pedra.

Todas as ações que nós realizamos, antes de descobrir o Coração e de vivê-lo, são ações do ego.

Sem exceção.

Portanto, nem remorso, nem culpa.

Simplesmente, lucidez.

E é tudo.

***

Pergunta: como se posicionar na camisa de força que pode ser a polidez e as boas maneiras?

Querida Irmã, a polidez, as boas maneiras, também fazem parte do Coração.

Se for vivenciado como uma camisa de força, como um condicionamento, então, efetivamente, situa-se no nível do
ego.

No Coração, existem também valores, mas eles não são couraça, nem condicionamento.

Eles são o próprio resultado do Coração.

O respeito, a polidez, são também valores que o Coração insufla em meio mesmo a este mundo.

Enquanto a polidez for vivenciada como um aspecto social constrangedor, significa simplesmente que isso é
vivenciado em meio ao ego, e não no Coração, pois, no nível do Coração, a questão não se coloca.

O Coração é paciente, o Coração se torna paciência, ele não se ressente, ele não se irrita.

Ele é.

***



Pergunta: você poderia nos transmitir, pela sua Vibração, no nosso Coração, a mensagem que você veio nos
dar?

Essa não é a minha função, propriamente falando, hoje.

Tentem perceber que como Melquizedeque da Terra, a ação Vibratória do que eu vim lhes dizer, se ela se
expressasse por Vibração, agitaria, de forma violenta, as suas estruturas, assim como eu posso fazer durante

algumas intervenções de cura nas estruturas físicas.

É por isso que, há vários meses, a Vibração das palavras foi acompanhada pelos Mestres do Ar ou pelos Arcanjos.

Entendam bem que isso não é uma noção de potência, mas de ressonância.

As suas estruturas não estão, talvez, ainda completamente adaptadas para viver a Vibração da matéria da Terra, da
sua Terra.

***

Pergunta: adotar esses comportamentos, aliado à Vibração, vai facilitar o acesso ao Estado de Ser?

Vai facilitar o seu procedimento do abandono à Luz, sim, incontestavelmente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu vou então me retirar.

Permitam-me, no entanto, saudá-los e saudar, em vocês, CRISTO.

Possivelmente até breve.

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

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:

http://autresdimensions.info/articled479.html
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Áudio da Mensagem em Francês
Link para download: clique aqui

~ Levar CRISTO em si ~

Meus Irmãos e Irmãs na humanidade e em Cristo, eu os saúdo. 

Eu sou um dos Melquizedeques da Terra [elemento terra], chamado, durante a minha última vida, de Philippe de Lyon.

Eu venho a vocês, hoje, pela minha posição em meio à ordem dos Melquizedeques, emitir-lhes certo número de elementos que eu
chamaria de evidências.

Evidências não para crer, mas para Vibrar no seu Coração, para ver se isso evoca uma Verdade para vocês.

Eu venho lhes falar, neste período que vocês vivem, do significado desta frase «Levar Cristo em Si, hoje».

Isso vai nos chamar a uma série de considerações que caberá a vocês, então, verificar se elas fazem Vibrar o seu Coração ou não.

O que eu venho lhes dar não é destinado a amplificar os mecanismos de crenças, mas, mais ainda, para fazê-los provar, pela
experimentação da Verdade ou do absurdo, o que eu vou entregar a vocês.

***

Primeiramente, como lhes foi anunciado pelo Arcanjo Uriel, Cristo está doravante Presente, em Consciência e em Verdade, no Éter da
Terra.

Esta preparação desenrolou-se durante um ano, desde o momento em que o venerável Sri Aurobindo falou-lhes sobre o primeiro portal
interdimensional de Luz azul.

Desde o início deste ano, vocês prepararam o seu Templo Interior para acolher a Luz Cristo, na Unidade e na Verdade.

Hoje, isso está realizado, refletindo, pela simples Presença no ‘Éter planetário’, o início do Seu retorno, como Sri Aurobindo, quando foi
São João, anunciou.

Convém, portanto, não definir as ‘ações’ de Cristo, mas, bem mais, o que ele representa, o que ele é e o que ele não é.

PHILIPPE DE LYON – 3 de dezembro de 2010 (Inédito áudio original)
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Acolher o Cristo e levar o Cristo apenas pode ser realizado se a personalidade se apagar diante da Luz Vibral e deixar todo o lugar
para esta Consciência especial, que hoje nós chamaríamos de Logos Solar ou de Consciência Cristo Miguel.

A Consciência de Cristo ou de Miguel (ou de Cristo-Miguel) está, portanto, no Éter.

Ela está também no seu próprio Templo Interior, se o lugar ali for para o seu acolhimento.

Um certo senso comum para nós, mas que pede, ainda uma vez, para vocês, para ser provado e experimentado no seu Coração.

***

Em primeiro lugar, Cristo não pertence a ninguém, a nenhuma organização.

Cristo veio difundir o sacrifício do Seu sangue, a fim de preparar a própria liberação de vocês da antiga lei,
aquela estabelecida pelos Arcontes.

Um ser trouxe esta Vibração, conduziu-a a seu termo em sua incorporação e na mensagem que foi emitida há milhares de anos.

Hoje, no acolhimento do Cristo, em Verdade e em Unidade, é-lhes solicitado, como Ele mesmo lhes disse, para tornarem-se os ‘Seus
imitadores’.

Tornarem-se os portadores da Luz Vibral autêntica do Amor e do Coração.

Para isso, é preciso que o que vocês chamam de ‘palavras’ ou ‘personalidade’ sejam apagadas e transcendidas pela Luz Vibral.

Cristo não está nas orações, Cristo não está na repetição, Cristo não está nas estátuas.

Cristo é um ‘estado de Ser’ e uma pessoa, uma pessoa que viveu, como você e como nós todos, em um corpo humano, a um dado
momento da História deste planeta.

Ele lhes pediu, em sua vida, para imitá-lo.

Ele lhes pediu também para tomarem Consciência, através de certo número de frases, das quais algumas não foram
deformadas, para tomarem Consciência do que vocês eram.

Algumas frases, repetidas e pronunciadas à vontade, expressaram, durante a Sua missão, o que vocês tinham a realizar para ‘andar
com Seus passos’ e, além disso, para ‘tornar-se a Sua própria Vibração’, a fim de acolhê-Lo e, efetivamente, de carregá-Lo.

***

A realização das ‘Núpcias Celestes’, a realização da ativação da Merkabah interdimensional, precipitou, portanto, o retorno de
Cristo, tal como ele partiu.

Ele voltará e ele voltou ao Éter da Terra, inscrevendo-se assim no seu Templo Interior, se este O acolher e levá-Lo.

O princípio da ‘lei de atração e ressonância’ (lei iniciada e instalada por Cristo, vindo, antecipadamente, pôr fim à lei de ação / reação
para fazê-los penetrar diretamente na lei de ação da Graça ou lei da Unidade) foi preparado durante dois mil anos.

Hoje se realiza a promessa do seu retorno à Unidade e, como lhes foi dito e como o foi (e é ainda hoje), Ele é o Caminho, a Verdade e
a Vida.

Isso não significa que Ele tivesse livrado qualquer um especificamente, qualquer que seja a organização, de ser o depositário das suas
palavras, porque toda a humanidade, na sua totalidade, indistintamente de qualquer religião, pode fazer suas as palavras d'Ele e se

tornar o Cristo.

Não há obstáculos de qualquer crença em uma ideologia, em uma religião que possa se opor ao retorno da dimensão Cristo na sua
vivência, no seu Coração e na sua vida.

***



Assim, hoje, a pressão da Ascensão diretamente procedente da presença do Cristo no Éter, vai se refletir, para vocês, em um apelo
Interior, um apelo Interior para viver segundo a lei do Coração, a lei da Graça e a lei da Unidade.

Para isso, é preciso, efetivamente, realizar uma série de processos vindo da personalidade e vindo bloquear ou congelar a instalação
de Cristo em vocês.

Cristo não é uma crença, Ele não é, tampouco, um elemento histórico, Ele é bem mais do que isso.

Ele é a Consciência do Logos Solar, como o nosso Comandante bem amado o exprimiu em sua vida.

Cristo é um estado, Cristo é um estado Vibratório Unificado, Cristo é um estado de Paz, um estado de serenidade e, sobretudo, um
estado de completitude Interior que não conhece qualquer falta.

É isso, a pressão da Ascensão que acontece, hoje, pelo retorno de Cristo no Éter.

Mantenham a sua casa limpa, porque a hora chegou de acolhê-Lo e de levá-Lo.

Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida que os conduz à sua Dimensão de Eternidade, porque vocês não são deste mundo, mas
estão sobre esse mundo, a fim de se elevarem para o que vocês são, bem além das armadilhas das quais vocês participaram.

O retorno de Cristo, assim nomeado por São João, com a ‘espada da Verdade’, não é uma espada que fere, mas uma espada que
revela, que desvenda e que põe fim às injustiças.

As injustiças de que falo não são as injustiças sociais ou políticas ou outras, mas a injustiça do seu confinamento na Ilusão, privando-
os da sua Dimensão Eterna, ou seja, da sua multidimensionalidade.

‘Aceder ao Cristo’ é reencontrar a sua multidimensionalidade, é penetrar o corpo de Estado de Ser, penetrar a Vibração do Estado
de Ser, reencontrar o Sol, a conexão, reencontrar as suas origens estelares, reencontrar a sua Dimensão, reencontrar a Paz e,

sobretudo, a Alegria Interior.

Porque Cristo é Paz e Alegria, e unicamente isso.

***

Jamais Cristo quis, em nenhum momento da Sua jornada, criar o que quer que seja que fosse um novo confinamento ou
um novo dogma no qual, no entanto, precipitaram-se os ‘homens de poder’ a fim de confiná-Lo em um papel que Ele não tem.

Como os Arcanjos disseram e como nós dissemos, ninguém virá salvá-los seja do que for.

Apenas vocês é que podem se salvar a si mesmos para saírem da Ilusão.

Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida, que os conduz a experimentar a Vibração da Liberdade, além de todo dogma, além de toda
religião e de toda crença.

Eu não voltarei nos princípios falsificados de algumas palavras e de algumas formas de confinamento que os privam da sua Liberdade.

Hoje, vários seres humanos estão ainda fechados nas crenças e nas ilusões, embalados pelas percepções que eu chamaria ainda de
‘astrais’ ou ‘emocionais’, privando-os do acesso ao Cristo verdadeiro.

Cristo é Alegria, Cristo não é sofrimento, Cristo é a Luz da Verdade.

Maria, a co-redentora real no Céu e a Criadora da Dimensão original, nada tem a ver com qualquer castigo ou qualquer punição.

Como Ele disse durante a sua vida, cada um viverá segundo a sua fé, cada um viverá segundo a sua Vibração.

Será que a sua vibração é a Paz?

Será que a sua vibração está Unificada?

Será que vocês estão no Coração?

Ou vocês estão em outros lugares?



O resto, todo o resto, sem exceção, são apenas ‘projeções’ ligadas aos escritos, ligadas às falsificações, ligadas aos
comprometimentos, estritamente nada tendo a ver com o espírito de humildade, de simplicidade e da Verdade de Cristo.

***

Cristo é, portanto, um princípio Vibratório inscrito no seu DNA desde a criação da humanidade, que jamais se revelou porque o
momento não tinha chegado.

O princípio de Cristo-Miguel está operante em todos os universos falsificados quando há necessidade de restabelecer a Verdade.

Assim, portanto, a ‘espada da Verdade’ é o restabelecimento da Verdade, da multidimensionalidade, da Unidade das criações e da
não-separação dos planos.

O que foi separado, sobre esta Terra, não o foi pela ação das forças criadoras, nem pela ação de Cristo, mas, efetivamente, por uma
vontade deliberada de se fecharem na Ilusão.

Desconfiem de qualquer personagem exterior, de quem quer que seja, encarnado, que se denominaria Cristo ou que lhes
pediria para vir, no seu nome e por Cristo, para ele.

Cristo já está no Interior de vocês.

A Fonte já está no Interior de vocês.

Vocês apenas têm que revelá-la, que despertá-la, que acordá-la e manifestá-la.

Todo o resto seria apenas uma Ilusão e uma projeção suplementar.

***

Assim, portanto, Cristo está em vocês.

Revelá-lo é, efetivamente, imitá-lo em Sua Vibração, em Seu Amor, em Sua Unidade e em Sua Manifestação.

Imitar o Cristo é ‘Vibrar em uníssono com Sua frequência’ pela Coroa Radiante do Coração, pelo Fogo do Coração ou pelo Coração
Sagrado, manifestando-se pela Coroa Radiante do Coração e pela ignição, em vocês, da Tri-Unidade denominada ‘nova Eucaristia’.

‘Nova Eucaristia’, não tendo mais necessidade de qualquer intermediário entre vocês e Ele, contrariamente ao que quiseram nos
fazer crer os seres sedentos de poder sobre vocês e que, de fato, tinham apenas um objetivo, e um único: a escravidão da

humanidade falsificando o que era o Cristo.

Cristo sempre disse: «Jamais façam das minhas palavras uma religião».

Essas palavras realmente foram pronunciadas.

Assim, durante a minha vida, eu pude manifestar, exprimir e concretizar Cristo nos milagres cotidianos que eu realizei em Seu nome,
para Ele, sendo eu o menor.

Hoje, tornar-se pequeno quer dizer apagar-se diante da Majestade de Cristo, deixar a Ele todo o lugar na Vibração do Amor, na
Vibração do Fogo do Coração.

***

O período que vocês vivem doravante, conduzindo-os, nas próximas semanas, à mensagem do Arcanjo Miguel e de Maria, são
momentos de intensa preparação e de vivência Vibratória do seu Cristo Interior, conectando-os à dimensão do Cristo histórico.

Esta dimensão do Cristo histórico deve ser perceptível no seu Ser Interior e não através de leituras, quaisquer que sejam.

Cristo é um estado, Cristo é uma Consciência.

Ele está hoje no Logos Solar, fusionado com o Arcanjo Miguel, revelado em vocês na ‘nova Tri-Unidade’.



Fazendo sua a Vibração de Cristo, vocês levam o Cristo, vocês se tornam como Ele, como Ele disse: «O que eu fiz, outros virão e o
farão bem maior ainda em meu nome e pela minha Consciência».

É isso que vocês realizam hoje.

Tenham cuidado, contudo, com as ‘projeções’ de identificação que os fariam carregar o que vocês não têm que carregar (ou seja, um
papel histórico), mas, muito mais, um papel de Luz, de Verdade e de Vibração.

Acolher Cristo em Verdade e em Unidade é, efetivamente, e como ele disse, deixar o lugar para o Caminho, a Verdade e a Vida, a fim
de fazer apenas Um, como Ele disse: «Eu e meu Pai somos Um, Eu e a Fonte somos Um.»

Ele havia, portanto, reunificado em Si a Tri-Unidade e Ele lhes pede hoje para realizar, devido à Sua Presença no Éter, a mesma ação
e a mesma realização.

Esta realização é o que irá contribuir para estabelecê-los, ainda mais, no que o venerável Um Amigo chamou de Shantinilaya, a
Morada da Paz Suprema.

Vocês estão muito além, nesse princípio, da noção de ‘perdão’ inculcada por algumas religiões.
Vocês estão aqui em um princípio de identificação Vibratória tornando-se pequenos.

Pequeno nesse mundo, vocês reencontram a sua grandeza no Céu.

***

O retorno de Cristo, assim como Sri Aurobindo escreveu, assinala o retorno da Luz Vibral, em Majestade e em Glória.

Isso é agora.

Oh, é claro, vários seres humanos fixados e confinados nas escrituras, quaisquer que sejam, jamais reconhecerão o ‘princípio Crístico’
em vocês, como esse foi o caso durante a Sua primeira vinda.

Seja como for, aquele que está no Coração, firme na Alegria e na Presença do Cristo, sabe que ele vive a Verdade e não tem
necessidade de qualquer confirmação exterior.

Viver a Unidade e encarnar, inteiramente, a Vibração e a dimensão Cristo-Miguel, ligado à Is-Is ou Maria, a Criadora deste
Universo.

A revelação se acompanha de uma grande Alegria.

Ela se acompanha também de um ‘estado de Paz’ que os coloca na Paz com vocês mesmos e com o resto do mundo.

É claro, vários seres humanos, fechados nas ilusões e nas crenças, não irão querer viver esta Paz.

Eles irão buscar uma paz em outros lugares, nas escrituras e nos escritos mortos desde muito tempo, como esse foi o caso há dois mil
anos, porque nada mudou sobre esta Terra.

Simplesmente, hoje, o retorno da Luz Vibral é total.

***

Nós os convidamos, portanto, a viver, a partir de agora, pela Paz e pela Alegria, as suas ‘Núpcias Galácticas’, o que eu chamaria de
suas ‘Núpcias com o Cristo’. 

O casamento que vem é uma liberação.

Nunca mais haverá confinamento para aqueles que desejam ser liberados e que vivem a Vibração da Liberação.

Vocês não poderão manter um e o outro.

Ou é o Cristo, ou o não-Cristo.

Cabe a vocês decidirem, não pelo mental, não pela análise, mas, bem mais, pela Vibração real do seu Coração.



O ‘impulso da Ascensão’ e a ‘pressão da Ascensão’, em parte conectados ao despertar da Merkabah interdimensional coletiva sobre
a qual se apoia hoje o Cristo, vem despertar em vocês esta dimensão da Unidade.

É um estado Vibratório, é um estado de Consciência Unificada.

Cabe a vocês acolherem, cabe a vocês portá-la e cabe a vocês manifestá-la.

***

As palavras tornar-se-ão cada vez mais supérfluas, nesse mundo.

Aliás, as circunstâncias ligadas aos elementos farão com que, durante este período, várias coisas exteriores sejam limitadas,
pela manifestação dos elementos, convidando-os a um ‘acolhimento de Cristo’, convidando-os a uma ‘Interiorização’ e, portanto, a
uma ‘captação da dimensão do Cristo-Miguel’, devolvendo-os à sua Liberdade e à Alegria do seu ser, liberados da influência desta

Dimensão dissociada, da influência do sofrimento, ainda onipresente sobre esta Terra.

O sofrimento é unicamente o ‘Fogo por atrito’, procedente da personalidade, aquela que quer se apropriar e que não está na doação.

Vejam, sobre esta Terra, onde levaram os ‘jogos das forças’ que nós chamamos de sombrias ou opostas ao Cristo, mesmo se estas
se denominaram, de algum modo, religiões ou preceitos e princípios que queriam conduzi-los ao Cristo.

Ninguém pode conduzi-los ao Cristo além de vocês mesmos, na humildade, na simplicidade, no acolhimento e na Paz.

Porque Cristo é Paz, definitivamente Paz.

Porque Cristo é Alegria, definitivamente Alegria.

O Seu verdadeiro nome não é Cristo, mas Ki-Ris-Ti, que significa ‘Filho Ardente do Sol’.

Aquele que reconectou o seu Sol Interior e o Sol exterior Vibra no Fogo do Amor, no Fogo do Céu, no Fogo da
Verdade.

O ‘Fogo da Verdade’ não pode se adequar de modo algum ao ‘Fogo Prometeico’ ou ‘Fogo Luciferiano’.

O Fogo do Céu vem queimar o que pertence ao Fogo Prometeico, ao Fogo da Ilusão, ou seja, à ‘matriz falsificada’, mental e emoções
incluídos, propiciando um estado de estabilidade e de Alegria Interna, manifestada no exterior pela sua irradiação, pelo

seu abandono, pelo seu Estado de Ser.

***

As partículas Adamantinas, aglomerando-se cada vez mais sobre esta Terra, como em suas estruturas, permitem, pela ‘ressonância’, a
manifestação de Cristo no Éter e, portanto, no seu Coração.

As partículas Adamantinas revelam, em vocês, o seu pleno potencial da Unidade.

Isso apenas pode apenas acontecer, inteiramente, na Paz e na Alegria.

Vocês devem, para isso, se tal for o seu destino, abandonar-se inteiramente à Luz e a Cristo.

Assim, Cristo-Miguel irá verter, pela sua cabeça e, sobretudo, pelo seu Coração, o Fogo do Céu ou a ‘espada de Miguel’, transfixando
então o seu Coração para conduzi-lo a viver a Unidade.

Alguns místicos (e eu mesmo, mesmo eu não tendo frequentemente a oportunidade de falar disso em minha vida) foram transfixados
pela ‘espada de Miguel’, a espada que abre o Coração.

É isso que vem a vocês, doravante.

É por isso que o Cristo disse que ele voltaria com a ‘espada da Verdade’.

A ‘espada da Verdade’ é destinada a cortar o que é ilusório, o que é efêmero.



Ela vem tocar o seu Coração, abrasá-lo e acendê-lo, ativando em vocês, de maneira sincrônica e total, o Coração, a
Coroa Radiante do seu Coração e a Tri-Unidade.

A ‘espada de Miguel’ irá se verter sobre a Terra pouco depois da sua intervenção de 17 de dezembro.

Se você mesmo, naquele momento, estiver na recepção e na Paz, o Fogo de Miguel, pela sua espada, abrirá as portas de Cristo em
vocês, inteiramente.

***

Aí está a mensagem que, como Melquizedeque da Terra, Ele me incumbiu hoje de transmitir a vocês.

Estejam na Paz, estejam com Ele, n’Ele, a fim de que Ele esteja em vocês.

Cristo, Ki-Ris-Ti, é a sua Dimensão.

Nesse sentido, vocês foram chamados de Sementes de Estrelas, Ancoradores da Luz Vibral, manifestando a Graça, permitindo
o retorno de Cristo.

Bem amados Irmãos e Irmãs em Cristo, se houver, com relação ao quadro da minha intervenção específica de hoje e somente com
relação a isso, questionamentos, então eu me tenho ainda à sua disposição.

***

Questão: o ponto Ki-Ris-Ti das doze Estrelas pode nos ajudar a viver esse processo?

Irmão, isso foi chamado de ‘Caminho de Cristo’.

Quando Uriel lhes disse que o ‘Caminho de Cristo’ era a ativação das doze estrelas em uma sequência lógica, esse é o ‘caminho de
Cristo’.

Obviamente, o coroamento, falsificado, como um ‘coroamento de espinhos sanguinolentos’ sobre a fronte de Cristo, corresponde a
esta Verdade inefável do seu próprio coroamento.

Esse coroamento não é um coroamento de espinhos, mas um coroamento de Luz.

Cabe a vocês vivê-lo.

Agora, o ‘Espírito do Sol’ tendo sido liberado, é-lhes possível, eu os lembro, acolher a Luz Vibral Cristo em Unidade e em Verdade, a
cada manhã, voltando o seu peito para o Sol.

A conexão à Merkabah interdimensional lhes é também possível a fim de religá-los ao Éter de Cristo, presente, ele também,
nesta Merkabah interdimensional.

Lembrem-se também de que o mais importante é a humildade, a simplicidade, permitindo-lhes encontrar o Caminho, a Verdade e
a Vida.

***

Questão: por que Cristo faz parte das Estrelas de Maria, entidades de energia feminina?

Irmã, porque Cristo, na Sua Vibração Cristo-Miguel, é portador da Vibração do Pai e da Mãe.

Ele é então, como tal, a Estrela, ao mesmo tempo a polaridade que vocês chamariam de masculina e feminina.

Ele é o Andrógino Primordial, reencontrando a Sua Essência.

Ele é, portanto, parte integrante das doze Estrelas.



***

Questão: ser investido da energia Crística a partir de 17 de dezembro vai mudar o quê?

O que há no sentido desta questão com relação à mudança?

A mudança que vocês vivem lhes foi anunciada por vários profetas.

Eu mesmo, eu disse e anunciei o que iria chegar.

Vocês estão nos tempos da realização da profecia, na sua totalidade.

Assim, portanto, somente o Coração, doravante, deve guiá-los.

Cristo irá guiá-los também nas mudanças que ocorrem, desde agora, sobre este planeta.

Em Cristo não há questionamentos.

Há Presença, como lhes disse o Arcanjo Uriel.

Naquele momento, a reversão, ou seja, a passagem do efêmero para a Eternidade, pode acontecer.

Somente a personalidade pode ter medo do que quer que seja que se desenrole no plano visível para vocês.

Cristo e o Coração Ardente não se importam com o que se desenrola no exterior porque, naquele momento, a ‘porta da Eternidade’
está aberta e ela está no Coração e em nenhum outro lugar.

É nesse sentido que todos aqueles, entre os Irmãos e as Irmãs que se recusarem a abrir o Coração, viverão coisas difíceis.

Essa não é a escolha da Luz, essa não é uma punição da Luz, mas uma ‘incapacidade’ ou a ‘não-vontade’ dos seres para juntar-se à
Luz.

***

Questão: o que é daqueles que estão completamente na ignorância atualmente?

Irmã, de qual ignorância você fala?

A Consciência, a Vibração, a abertura da Consciência, por intermédio das Lareiras, são vivenciadas, onde quer que vocês estejam
sobre esse mundo.

Mesmo se você não estivesse, no sentido da personalidade, a par disso, a Vibração da Luz está aí, para todos.

Estar a par não quer dizer nada.

Há Vibração, ou não há Vibração.

A uma certa data, que resta a especificar, ninguém poderá dizer, sobre esta Terra, que ‘não sabia’.

E aí, eu não falo mais de Vibração, eu falo do que é evidência.

Esse momento está doravante muito próximo.

Ele será apresentado depois da evidência, porque visível por todos, um tempo.

Esse tempo será o tempo final da Redenção.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade e em Cristo, o que eu posso lhes desejar de melhor senão a Paz de Cristo, em Unidade e em Verdade,
pela Vibração do Fogo do Coração e do Amor.

Amem.

Sirvam.

Irradiem.

Levem a Luz de Cristo, em Unidade e em Verdade.

O Conselho dos Melquizedeques lhes rende Graças.

Nós lhes dizemos até muito em breve.

Vão em Paz.

************
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 ~ Elementos para a Vibração do CRISTO Interior ~

Meu nome é PHILIPPE DE LYON. 

Eu sou um dos Melquizedeques da Terra (Elemento Terra). 
Irmãos e Irmãs na encarnação, que a Luz e o Amor de CRISTO sejam o seu regozijo. 

Eu lhes dou a minha Paz. 
Eu venho, hoje, falar sobre elementos que, bem, são simples e que, eu espero, permitam-lhes, nos tempos

que vocês vivem, aquiescerem ao que eu vou falar, a fim de irem para mais facilidade e mais evidência na sua
Consciência e na vida de vocês. 

Eu vou, portanto (através da minha própria experiência de quando eu era vivo, mas também pela minha posição
de Melquizedeque e também pela minha proximidade Vibratória com CRISTO), dar-lhes uma série de

elementos que lhes permitem, eu penso, se vocês ali aderirem, viver este período Vibratório intenso nas
condições mais propícias à sua aproximação e ao seu estabelecimento na sua própria Vibração do CRISTO

Interior, a fim de se tornarem, como Ele dizia, os Seus imitadores. 
Para isso, eu irei empregar palavras simples porque, em última análise, o Amor é simples. 

A Luz é simples. 
A inteligência do Amor e da Luz é algo de inacreditavelmente simples. 

*** 

Hoje, o ser humano vive, ou não vive, processos em ressonância e ligados diretamente à ação da Luz. 
A característica essencial da Consciência humana separada de CRISTO é a de estar permanentemente

impregnada de raciocínios, de deduções, de uma série de mecanismos onde tudo é abordado de acordo com
as regras da Dualidade, da oposição, do «eu amo» e do «eu não amo». 

O conjunto da vida humana é construído, nesta ilusão, por uma série de ações, de reações,
de comportamentos, ditados por alguns elementos que não vêm absolutamente do Espírito, absolutamente

não da Verdade. 
No primeiro plano do que vive o ser humano, manifesta-se a personalidade, o ego. 

A característica do ego e da personalidade é a de tornar sempre complicado, sempre levar absolutamente
tudo, para si mesmo, através das noções, inconscientes na maioria das vezes, mas bem reais, chamadas

de prazer, de desprazer, onde a ‘satisfação dos desejos’ é o motor essencial. 
O próprio conhecimento, aplicado em meio ao ego, é uma construção mental extremamente complicada. 

Este conjunto de funcionamentos é escorado e apoiado pela adesão a Crenças, adesões que não são
validadas por qualquer vivência, mas simplesmente por uma construção mental, emocional, de onde decorre,

aí também, o fato de tudo reconduzir a si. 

*** 
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Durante a minha vida, eu dizia frequentemente que eu era o menor sobre a Terra, depois de CRISTO, mas que
era também o maior, lá em cima. 

Existe assim, de fato, um princípio de vasos comunicantes. 
Vocês não podem ser grandes aqui e ser grandes no Céu. 

É um ou outro. 
Vocês não podem ser grandes na personalidade e ser grandes no Estado de Ser. 

É um ou outro. 
O sentido da Energia da Consciência será sempre marcado por duas direções opostas e antagônicas. 

A direção que leva tudo para si, ligada à personalidade. 
A direção que se afasta da personalidade e do centro para resultar na universalidade, na Unidade, além das

contingências da personalidade e além dos jogos de poder, de sedução. 
O ego, de fato, leva tudo para si, mesmo no nível espiritual. 

O ego é complicado, ele constrói permanentemente cenários, ele está sem parar procurando satisfação, seja
no domínio da carne, das emoções, da valorização social ou afetiva. 

*** 

O Espírito não se importa com isso. 
O Espírito é, antes de tudo, simples e simplicidade por que, eu repito, a Luz é simples e facilidade. 

Assim, cada ser humano pode ser analisado de acordo com o seu princípio de simplicidade ou
de dificuldade. 

Então, se forem simples, vocês estão próximos do Espírito. 
Então, se forem simples, a sua vida é simples e fácil. 

Se vocês forem complicados, então tudo irá se tornar complicado. 
Nada é simples ou tudo é simples. 

Cada vez mais, vocês, encarnados, que fazem a experiência da Luz, dão-se conta, mais ou menos
conscientemente, deste processo. 

Ou isso se torna simples, ou isso se torna complicado. 
Tenham em mente que o Amor é simples. 

O Amor jamais será uma explicação ou uma justificativa. 
O Amor será sempre um estado de ser no qual não há outra reivindicação além de ser si mesmo. 

O Amor não se importa com a pretensão do ego, a pretensão do ego que pode tentar se expressar tanto em
um papel social como em um papel espiritual. 

*** 

Hoje a Luz, cada vez mais presente, pede para irem cada vez mais para asimplicidade, porque a simplicidade
é eficácia, a eficácia é Alegria, a eficácia se reflete na sua vida de acordo com o que vocês observam, vocês

mesmos: quanto mais vocês forem para a simplicidade, mais o seu próprio corpo se torna leve, seja qual for
o peso dos seus anos ou o peso dos seus sofrimentos passados ou mesmo presentes. 

Hoje, a Luz e CRISTO vêm lhes pedir para aliviarem-se, porque a Alegria é leveza, porque a liberdade do
Espírito, também, é leveza. 

Vocês não podem aceder à Unidade, ao Estado de Ser, enquanto os pesos, as gravidades, as coisas do
passado, as identificações, as projeções, as pretensões, estiverem ainda presentes em vocês. 

CRISTO disse: «Mantenham a sua casa limpa, porque ninguém conhece nem a hora, nem o dia» e hoje, Ele
pode lhes dizer, como eu lhes digo: «É a hora e o dia». 

Ele dizia também: «Deixem os mortos enterrarem os mortos e amem». 
O Amor não se importa com relações, o Amor não se importa com justificações, com pretensões, com

papéis. 
O estado de CRISTO Interior, ou KI-RIS-TI, transformando-os em Filhos Ardentes do Sol, regados no Fogo do

Espírito e do Coração, pode concretizar-se e se estabelecer, de maneira definitiva, apenas na ausência
de reivindicações ou de pretensões. 

*** 

O Estado de Ser é simplicidade. 
O Amor é simples e simplicidade. 

Acolher CRISTO é um ato em que vocês devem se tornar transparentes e simples, inteiramente. 



Além dos seus quatro Pilares (além da Atenção, da Intenção, da Ética e da Integridade dos quais alguns de
nós falaram), hoje, vocês devem encontrar-se no centro, ou seja, no Coração. 

Esse Coração (ou Ponto ER, ER do Éter) lhes dá acesso à liberdade, à liberação, mas isso necessita de soltar
todos os seus fardos. 

Isso necessita de nada mais procurar, mas de estabelecerem-se em sua Vibração e, sobretudo, de deixar
agir a Inteligência da Luz e CRISTO em vocês. 

Isso necessita não de uma introspecção lenta, mas, bem mais, de um olhar imediato e lúcido no que vocês
são, no que vocês veiculam na sua própria irradiação e na sua própria Presença a vocês mesmos. 

O estado de CRISTO Interior ou o estado de Unidade, é um estado de confiança, onde o medo não tem mais
qualquer lugar, porque o medo vem da personalidade, o medo vem da separação, da distância ligada às

Crenças, às convicções, a tudo o que não é da Vibração, a tudo o que não é experimentado, a tudo o que vem,
portanto, do mental, das construções complicadas e complexas que têm servido de justificação e para a

elaboração da sua vida neste mundo, que não é o mundo do Espírito nem o mundo da Verdade. 

*** 

A Verdade está em vocês e ela irá libertá-los. 
Ela é o Espírito da Verdade, ela é o Espírito de CRISTO, ela é o espírito da simplicidade e da evidência. 

O Amor jamais é complicado. 
CRISTO é simples. 

Isso passa por uma palavra, também importante, que eu empreguei durante a minha vida, frequentemente, e
que eu chamo de humildade. 

Não pode haver Verdade sem humildade. 
Não pode haver revelação do Espírito enquanto a humildade não estiver instalada. 

Eu não falo da falsa pretensão, mas efetivamente do que significa a humildade no seu sentido mais
nobre: aceitar não ser nada aqui para ser tudo no Espírito.

Estar, também, plenamente presentes e lúcidos na sua vida, para os seus Irmãos, para as suas Irmãs, para o
conjunto da humanidade, ao mesmo tempo estabelecidos e reforçados na Luz de CRISTO que vocês

acolheram, em Unidade e em Verdade. 

*** 

Hoje, a hora é da passagem, do exame final. 
A falta de humildade, a falta de simplicidade irá representar, quando chegar a hora, um obstáculo (não

insuperável, mas essencial) para a sua passagem nas Dimensões da Luz. 
Assim, é pedido para se olharem, sem complacência e com toda a lucidez, para olharem objetivamente do que

é composta a sua vida, do que é composto o seu corpo. 
Isso é simples, isso é complicado? 

Então, se for complicado, vocês devem se esforçar para ir para mais simplicidade e mais humildade, porque
não pode haver humildade sem simplicidade, as duas seguem juntas. 

CRISTO os chama para isso. 
O Espírito é simples.

O Espírito é espírito de Verdade e aquele que acompanha o ser que descobre e que vive a sua Unidade, em
harmonia, em Fusão e em Comunhão com CRISTO.

Como disse, há pouco tempo, o nosso Venerável Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), cabe a vocês saber e
decidir: vocês vão para a leveza ou para o peso? 

E isso é perceptível ao olho da sua Consciência, diretamente pelas suas próprias Vibrações e pela sua
capacidade, também, para elevarem, em seus momentos de alinhamento, as suas próprias Vibrações. 

Pois a Vibração não pode mentir. 
A personalidade, o ego, tem tendência de mentir para si mesmo, para justificar-se, na complexidade, na

separação. 
Mas a Vibração não pode de modo algum mentir para vocês, jamais. 

Ela segue, de maneira irremediável e concomitante, a Verdade da Consciência e a Verdade do Espírito, em
vocês. 

*** 

Nos tempos que vive a Terra e que vocês vivem, aí também, tudo vai depender do seu ponto de vista. 
Se a sua vida estiver complicada, então tudo ficará mais complicado. 

Se sua vida tender à simplicidade, então tudo ficará cada vez mais simples. 



Em um caso, haverá peso. 
Noutro caso, haverá evidência e leveza. 

Sua vida tornar-se-á como sobre trilhos, guiada pelo Espírito da Verdade. 
No outro caso, haverá confusão. 

Mas nada é fixo, lembrem-se. 
Tudo vai depender, em última análise, no momento em que vocês viverem o que têm que viver, da sua
capacidade para extrair-se, pelo Abandono, a fim de penetrar na verdadeira simplicidade, na verdadeira

humildade. 
A humildade não se importa com o que vocês foram aqui embaixo, ontem ou há muito tempo. 

A humildade não se importa, também, com o que será o amanhã, ela nada prevê, pois estando estabelecida
na simplicidade, a humildade sabe pertinentemente que a simplicidade provê tudo, absolutamente tudo. 

De fato, o que eu acabo de lhes dizer é simplesmente para colocar cada vez mais adiante esta humildade e
esta simplicidade, porque vocês irão encontrar a sua própria dimensão do Coração totalmente Unificado

apenas no momento em que fizerem desta humildade, da sua simplicidade, o motivo condutor da sua própria
vida. 

CRISTO é simples, é o mais simples de nós todos. 
E, no entanto, Ele é o mais potente. 

Por quê? 
Porque Ele é um princípio total de Abandono, ilustrado pela sua frase: «eu e o meu Pai somos Um», porque

não há diferença, em Verdade, entre Ele e o Pai. 

*** 

Cabe a vocês tornarem-se a mesma coisa, a mesma Consciência. 
Não existe outro obstáculo, doravante, além das suas próprias limitações inscritas em suas próprias Crenças,

em seus próprios comportamentos. 
Nada, no final, vem do exterior. 

Nada há, contudo, que culpar seja do que for. 
Há somente que confiar na Vibração, em CRISTO, que confiar na sua Vida, que não é a sua vida da

personalidade, mas a Vida Unificada. 
Vocês nada têm que aprender, nada têm que esperar, têm apenas que se abrir, ainda e sempre mais, a esta

noção, que irá se tornar cada vez mais capital, de humildade e de simplicidade. 
Cabe a vocês escolherem, de algum modo, estabelecer-se na Vibração de CRISTO ou na Vibração da

pessoa, da personalidade. 
Lembrem-se de que CRISTO não é uma pessoa, é, antes de tudo, um estado, um estado de abertura total e

de lucidez total para o que é a Luz. 
Uma lucidez total que o fez dizer: «o que você faz ao menor de vocês, é a mim que você o faz». 

Além da uma adesão a um dogma e a uma Crença, seja qual for, há aí uma Verdade essencial de que nada
está separado. 

Só o olhar da personalidade fez crer que tudo estava separado. 
Em última análise, no estado Crístico Unificado, não há mais separação. 

Vocês são ao mesmo tempo o que vocês são, vocês são também o conjunto dos seus Irmãos e das suas
Irmãs, o conjunto dos mundos, vocês se tornam o Pai, tornam-se a FONTE e, para se tornarem isso, não há

que ser mais outra coisa, apenas isso. 

*** 

A personalidade quer dirigir e conduzir. 
O estado de Unidade, Unificado a CRISTO e à FONTE («eu e o meu Pai somos Um»), vê a vida desenrolar-se
de acordo com o princípio da Graça e da Beleza, no qual nada do que é do domínio da Sombra ou do medo

pode interferir ou limitar. 
Vocês terão, todos vocês, momentos de grande lucidez em relação ao que eu acabo de dizer, onde irão

perceber, cada vez mais claramente, os momentos em que a personalidade está agindo e os momentos em
que CRISTO está agindo. 

Vocês irão, com cada vez mais agudeza, tomar consciência do que é o estado Unificado e Crístico e do que
ele comporta como estado de Alegria, de felicidade, de facilidade, em oposição aos momentos em que a

personalidade assume a dianteira e em que tudo irá se tornar pesado e penoso.
Isso irá se tornar, para cada um de vocês, cada vez mais evidente. 

*** 



Hoje, CRISTO chama vocês. 
A Luz chama vocês. 

Ela os chama para serem o que vocês são e não mais o que foram ou, pelo menos, o que vocês acreditavam
ser. 

Ela os chama para manifestar a Luz, a Verdade e CRISTO. 
Sem fingimento, liberados de tudo o que não é isso, de todas essas Crenças, de todos os medos, de todas as

suposições e de todas as complexidades construídas pelo ego e pela personalidade. 
Vocês são levados a se tornar, todos vocês, sem exceção, se ali vocês responderem, Mestres da Luz,

Mestres, rapidamente: aqueles que superaram os ímpetos, os pesos, as oposições, as fragmentações, para
reencontrar o Espírito e a Verdade. 

A passagem que permite estabelecer esta Verdade e a abertura da Boca que se seguiu, permite-lhes,
em Verdade e concretamente, realizar isso. 

Cabe a vocês exercerem a sua lucidez, cabe a vocês serem honestos consigo mesmos e, portanto, com
o mundo. 

É tornando-se honesto consigo mesmo e com o mundo, indo para a humildade e para a simplicidade, que
vocês irão ajudar, da forma mais adequada possível com a Luz, a transformação deste mundo e, portanto, a de

vocês. 

*** 

Não procurem data, isso nós dissemos: vocês vivem-na agora. 
Isso não é amanhã, isso não é passado, isso é agora. 

Tentem realmente viver plenamente no instante presente, porque apenas no instante presente é que se
manifestam a humildade, a simplicidade e a Verdade. 

CRISTO ali os espera. 
Nós esperamos todos vocês. 

Nós os esperamos. 
Há apenas uma única missão, é a mesma para todos, sem exceção: voltar a ser o que vocês eram, na

Verdade. 
Aí está a única missão, não há outra, e isso é agora. 

*** 

Aí está, meus Irmãos e minhas Irmãs que vivem em um corpo, o que me foi pedido para dizer a vocês. 
Nós vamos ficar nessas palavras porque elas não requerem, eu acho, perguntas. 

Cabe a vocês fazerem a evidência da sua vida, cabe a vocês fazerem a evidência da sua Vibração e da
sua Consciência. 

Que a Paz e a Alegria de CRISTO estejam em vocês. 
Eu lhes dou a minha Paz, agora, e lhes digo, até outro momento. 

Nós estamos com vocês. 
Nós estamos juntos, pela Eternidade. 

Livres. 
Até breve. 

************
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~ O ESTADO CRÍSTICO ~ 

Irmãos e Irmãs na encarnação, eu lhes apresento todo o meu Amor.
Eu sou o Mestre PHILIPPE.

Eu venho falar-lhes de CRISTO.
Eu venho falar-lhes desta Consciência que se revela, no momento atual, sobre a Terra.

CRISTO é um estado que não conhece nem limite nem confinamento.
O mundo onde vocês ainda estão, com toda sua beleza, a sua natureza, está confinado e limitado pelo não

reconhecimento, justamente, do Ilimitado.
Encontrar este Ilimitado e realizar CRISTO em si apenas pode ocorrer pela Humildade e pela Simplicidade.
Mas não por uma humildade, por uma simplicidade por conveniência ou estampada publicamente, mas, bem

mais, pela realidade da sua vivência onde vocês aceitam, de maneira incondicional, ser muito pequeno.
Pois vocês não podem ser pequenos se vocês ainda estiverem na sua personalidade.

Ser pequeno, aqui, é ser grande, em outros lugares.
Ser muito pequeno, em meio à limitação, é tornar-se CRISTO, em Verdade, é manifestá-Lo, irradiá-Lo.

Ser CRISTO, é amar e servir segundo a Unidade e os princípios do Coração.
Não é servir esperando um benefício.

É doar-se si mesmo.
O nosso Comandante disse muitas vezes: “Amar é irradiar. Amar é Ser”.

Mas irradiar e Ser apenas podem acontecer se alguns componentes, presentes aí onde vocês estão (a
personalidade, o ego), forem muito pequenos. 

***  

Durante a minha vida, eu ilustrei e servi a CRISTO.
E o que eu fazia, eu o fazia porque era CRISTO que fazia.

PHILIPPE DE LYON - 31 de março de 2011 - Autres Dimensions
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A Luz que age em vocês, e através de vocês, é a Luz de CRISTO.
Ela é a Luz, a parte já revelada, em vocês, do seu próprio Estado de Ser e da sua própria Eternidade.

Manifestá-la significa tornar-se transparente.
Agir em meio a este mundo (onde vocês ainda estão enquanto Pilares e Semeadores de Luz) é realizado na
totalidade assim que vocês se tornarem totalmente transparentes, não existindo em vocês a menor veleidade

de reivindicar seja o que for.
Esta Simplicidade deve se refletir, antes de tudo, em sua forma de manifestar a vida, em suas relações.

Eu lembro a vocês de que CRISTO era o menor, como Ele dizia a cada um dos seus Apóstolos.
Eles, é claro, viam-no como o maior.

Mas, justamente, vocês não podem ser o maior, em Luz, enquanto não forem o menor, aqui, aí onde vocês
estão.

Trata-se efetivamente de vasos comunicantes: é um ou outro.
E se vocês desejarem manifestar e encarnar CRISTO, então, vocês devem passar por isso.

Não importa os nomes eruditos que se possa empregar a essa passagem: Crucificação, Ressurreição,
Abandono.

Isso deve se refletir, realmente, na sua vida e também na sua vivência Vibratória Interior.
Pois vocês podem empreender, também, todas as boas ações possíveis e imagináveis, simplesmente

aderindo (como isso foi dito previamente um pouco antes de mim) a dogmas ou a princípios.
Isso, no entanto, não vai realizar e nem jamais fará, de vocês, um CRISTO. 

***
  

A partir do momento em que vocês deixarem CRISTO agir em vocês (quando vocês se esquecerem de si
mesmo), quando vocês se tornarem transparentes, é que a Luz pode realmente agir.

Enquanto vocês acreditarem que são vocês (a sua personalidade, os seus condicionamentos) que agem, isso
será efetivamente vocês, mas jamais CRISTO.

Então, como saber se são vocês que agem ou se é CRISTO, em vocês?
Bem, é muito simples: se CRISTO estiver atuando em vocês, o seu humor é constante, vocês estão na Paz, na

Alegria, pois vocês sabem, de maneira inabalável, que tudo o que acontece e que irá acontecer na sua vida
ocorre sem a sua intervenção, segundo os princípios de sincronia, de Unicidade, de Fluidez, de Graça.

É assim que se desenrola a vida em CRISTO, para isso, é preciso, obviamente, aceitar esquecer-se de si
mesmo.

É um desafio (eu não gosto da palavra combate) que doravante é proposto a vocês.
Novamente, isso não é uma escolha, já que as escolhas foram feitas, há muito tempo, para muitos de vocês.

Mas é uma questão, realmente, de integração desse princípio Crístico e da Luz Una (Unitária).
 CRISTO lhes disse: “sejam os meus imitadores”.

Imitar CRISTO é tornar-se o menor.
É agir, efetivamente, na Graça.

Como Ele disse: “Eu e meu Pai somos Um”.
Se vocês desejarem dizer: “CRISTO e eu somos Um” (o que hoje se tornou possível e real), então, vocês

devem dar-lhe todo o espaço. 

***  

A Luz é Inteligência, vocês sabem disso. 
Ela ressoa, ela se acumula, ela se compacta em meio à sua estrutura física, às suas estruturas sutis e vocês

não podem enganar a Luz, porque ela reconhece, é claro, o seu estado de CRISTO ou o seu estado de
resistência.

A Luz é Inteligência e ela vai manifestar, na sua vida, no que vocês são, em suas percepções, a realidade da
sua vivência ou a ilusão da sua vivência.

Pois, tornar-se Ele, é deixar Ele agir.
É considerar que a sua vida, independentemente do que vocês fizerem, quer seja a educação de um filho, quer

seja uma profissão, uma relação em um casal, é oferecer-Lhe a sua vida para tornar-se Vivo.
Esse princípio Crístico é, realmente, o que proporciona esta Luz que se aglutina, que se condensa em vocês.
Amar e servir, na Luz de CRISTO, tampouco é questionar-se sobre amar e servir, porque isso ocorre, inteira e

totalmente, de maneira natural, pela sua irradiação, pelos seus comportamentos e suas ações que serão
ditados, não mais pela sua personalidade, mas por CRISTO.

Naquele momento, a sua vida, sejam quais forem as contrariedades deste mundo, tornar-se-á, em qualquer
setor, agradável, pois vocês estarão na Paz, na Alegria e na sua Presença. 

***  



Foi falado para vocês sobre o Fogo do Espírito e o Fogo elétrico.
Quando vocês estão no Fogo do Espírito, toda a sua vida revela-se como uma Graça, pois ela é Graça.

Se vocês estiverem no Fogo do ego, no Fogo elétrico, tudo irá se tornar, agora e cada vez mais, resistência e
dificuldade.

Isso não os priva, obviamente, das suas ações, dos seus prazeres, dos seus gostos, mas é totalmente uma
outra Consciência que irá habitá-los.
Este estado novo instala-se agora.

As testemunhas, ainda uma vez, serão a própria percepção da sua Consciência e do seu estado, pois, quando
CRISTO está aí, vocês não podem estar tristes.

Quando CRISTO está aí, vocês não podem estar de mau humor.
Porque quando CRISTO está aí, muito rapidamente, nada pode vir se opor a CRISTO.

CRISTO está além da oposição e então, quando Ele se instala, o campo áurico que está ao redor de vocês e
no seu Coração, é um campo sobre o qual nenhum elemento oposto à Luz Vibral pode se prender ou mesmo

penetrar.
Então, certamente, para muitos de vocês, no momento, isso não está inteiramente atualizado, mas isso está em

andamento.
E isso, eu fui encarregado de dizer-lhes, porque é preciso colocar a sua Atenção nisso.

Vocês irão constatar, bem depressa, segundo a qualidade da sua vida, se vocês são CRISTO, se é CRISTO
que age em vocês ou não. 

***  

Cada vez mais, o que definiu ANAEL Arcanjo nas suas pronunciações sobre o Abandono à Luz (1) e
recentemente sobre a Integração da Luz (2), irá se revelar como uma manifestação evidente na vida de vocês.

Obviamente, o ego vai buscar ali se intrometer.
Mas, a partir do momento em que os pontos de Vibração de que lhes falaram os Arcanjos forem ativados, o

que é uma grande ajuda hoje, vocês vão saber pertinentemente se isso está certo ou não, se isso é Crístico ou
o oposto de CRISTO.

Eu creio que o Melquizedeque do Ar falou da Paz que não era uma resignação e ainda menos
uma submissão, pois, se vocês ficarem subjugados a CRISTO, vocês aderem a dogmas obsoletos, como

disse JOFIEL.
Vocês não têm que estar subjugados a Ele.

Vocês têm que ser seu amigo, como Ele é o amigo de vocês para sempre.
Isso não é realmente a mesma coisa.

E desta amizade, resulta a sua Presença, e desta amizade, resulta a sua Paz, a sua Alegria e o próprio
desenrolar da sua vida, muito além de todos os papéis históricos e de todas as crenças ou suposições sobre o

que é CRISTO.
E quando esta amizade estiver instalada, quando Cristo tiver tomado todo o espaço da personalidade, naquele

momento, vocês poderão dizer, como Ele, que vocês e o Pai são Um.
E isso irá se refletir por este calor, tão característico, por esse Fogo, por esta Vibração que irá se manifestar

nos Pontos, depois no conjunto do seu corpo, integralmente. 

***  

A sua força virá daí.
Ela não poderá vir de nenhum outro lugar.

Vocês irão lançar mão desta força no que for necessário e útil ao desenrolar deste fim dos tempos.
O indispensável e o essencial estarão neste estado e de forma alguma nos planos e nas projeções de

qualquer medida de proteção ou medida de planejamento seja do que for.
Dito de outra forma e um pouco mais secamente, é melhor estar com CRISTO de estômago vazio do que de

estômago cheio e sem CRISTO.
Pois o alimento de CRISTO é o Pão da Vida.

Certamente, alguns de vocês ainda estão condicionados pelos erros das religiões e das mentiras.
Então, chamem-no: KI-RIS-TI.

Chamem-no: Unidade.
Chamem-no: Presença, mas estejam lúcidos da sua Presença. 

***  

Amar e servir é também olhar para o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, mesmo para aqueles que não
escolheram os mesmos caminhos que vocês, mesmo para aqueles que fizeram afrontas a vocês, com o olhar

de CRISTO.



Ele disse: “o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
Vocês não podem estar na Unidade, na Presença e em CRISTO, enquanto houver, no seu olhar, na sua

Atitude, algum julgamento, alguma condenação de qualquer pessoa.
Pois o julgamento, a condenação, não impedem, obviamente, de ver todos claramente, apesar de tudo, mas os

fazem recair e retira CRISTO de vocês.
Ver claramente, ter a Visão do Coração, como disse uma das Estrelas, não os autoriza, no entanto, julgar,

condenar.
Ela lhes permite simplesmente constatar e deixar o outro seguir o caminho dele.

De todo modo, quanto mais CRISTO estiver presente, mais vocês estarão na sua própria Presença e
conectados com a FONTE, menos o que é oposto e o que se opõe a isso poderão ainda entrar na sua vida.

Aqueles que estiverem distantes de CRISTO irão chamar este período de trágico.
Aqueles que estiverem em CRISTO estarão na Paz e desta Paz vai resultar o seu Amor e o seu Serviço para

aqueles que não tiverem nem esta Paz, nem este Amor. 

***  

Podemos dizer que a preparação Vibratória que nós realizamos, uns e outros, no nível do Círculo dos Anciãos,
como no nível dos Arcanjos ou das Estrelas, atinge agora o seu final, efetivamente, porque vocês têm a quase

totalidade dos elementos Vibratórios e mesmo dos conhecimentos que lhes foram dados.
Resta um elemento, é claro, que é o ensinamento de UM AMIGO sobre os últimos circuitos Vibratórios da

Presença de CRISTO, especificamente (ndr: UM AMIGO propôs dar essas informações nas próximas
semanas).

A Cruz da Redenção está concluída, o Coração se eleva, a Passagem foi feita, a boca está Aberta, resta
apenas instalar CRISTO, permitindo, efetivamente, o que Ele disse, por intermédio de São João:

a Ressurreição.
Esta Ressurreição é a Ressurreição do Espírito e da Verdade, pondo fim ao confinamento, à Ilusão, à

predação e a tudo o que, em meio a este mundo magnífico, foi alterado. 

***  

É solicitado a vocês um esforço considerável.
Este esforço é aquele de se Abandonar, completamente.

É aí onde vocês poderão verificar, e onde nós poderemos verificar, se vocês estão realmente Abandonados
na Doação e na Verdade.

Nós insistimos amplamente sobre a Inteligência da Luz.
Eu insistirei, quanto a mim, sobre a Inteligência de CRISTO, em vocês, que, evidentemente, apenas pode se

manifestar se a Luz estiver aí.
Esta Inteligência, este aliançar, irá permitir (a cada dia, a cada instante, e a cada momento da sua vida) verificar

o que é a abundância da Luz e a abundância de CRISTO.
Vocês irão verificar, por vocês mesmos, durante o aprendizado, por que isso é um, que vocês fazem, de

maneira acelerada agora, e eu diria mesmo muito acelerada.
Porque é preciso que o Fogo do Espírito fecunde integralmente a Terra e a sua Consciência, durante o prazo

agora extremamente curto, em termos humanos.
É preciso superar as últimas crenças, os últimos apegos que não dizem mais respeito às crenças exteriores ou

aos apegos exteriores, mas, eu diria, à ultima crença e ao último apego que é aquele manifestado, a vocês
mesmos, nesta forma ilusória, e que, no entanto, é o seu Templo.

Isso absolutamente não requer punição ou autoflagelação, mas, bem mais, uma lucidez e de um mecanismo
da sua Consciência que lhes permitem viver isso.

A lua cheia do mês de abril, independentemente de qualquer referência denominada religiosa, será para vocês
a ocasião de manifestar, na totalidade, este estado de CRISTO, para os mais avançados de vocês.

A sua vida será então guiada não por decisões lógicas, não por desejos pessoais, mas pelo que é mais vital
para o seu Espírito.

E isso será feito sob a Inteligência de CRISTO e da Luz. 

***  

Eu terei a oportunidade de acompanhá-los, esta noite, durante o seu espaço de alinhamento como (e eu amo
esta expressão apesar do seu lado obsoleto) Vigário de CRISTO.

Durante a minha vida, eu disse que eu era o Porteiro do Céu.
É efetivamente isso.

Então, eu me alegro de estar com vocês.
Eu penso que nós não teremos tempo para as perguntas, mas isso não requer perguntas.

É uma evidência para aceitar, ou para recusar, e para viver.



Vocês têm, portanto, todos os elementos e todas as capacidades Vibratórias para realizar a sua missão.
Pois, se vocês estão aí hoje, é porque vocês escolheram isso.

Cada um está exatamente no seu lugar.
Se o lugar não estiver correto, então a Luz de CRISTO irá cuidar disso.

Tornem-se muito pequenos, a fim de serem grandes, na Luz.
Certamente, como isso lhes foi dito, há algum tipo urgência, mas que não tem pressa, pois, como vocês sabem

há muito tempo, como lhes disse muitas vezes o nosso Comandante, há reajustes permanentemente que
ocorrem a cada minuto, em função das reações da Terra, da Consciência humana e das forças de resistência

ao estabelecimento da Luz. 

***  

Lembrem-se, guardem isso em alguma parte de um canto da sua cabeça, se a sua cabeça tender a ir apenas
pela sua cabeça.
A Luz já ganhou.

Resta somente atualizar isso neste plano onde vocês ainda estão.
A liberação é efetiva.

A servidão e o confinamento não vão mais existir.
Vão permanecer apenas os seus próprios confinamentos e os seus próprios apegos residuais, os quais

poderão subsistir.
No nível do mundo aparente, isso não existirá mais.

Novamente, não há que dar uma data futura, por que isso é agora.
Não há que preparar uma data, por que isso é agora.

Obviamente, muitos vão refutar isso agora.
Mas até o final, eles irão refutar, aliás, mesmo sendo agora e eles ainda irão refutar que isso tenha terminado.

E isso irá criar um confinamento em meio à Ilusão que eles próprios terão criado.
É nesse sentido que haverá, para eles, mundos unificados da 3ª Dimensão.

Mas nós esperamos acolhê-los, cada vez em maior número, na sua multidimensionalidade, no seu Estado de
Ser, além desses mundos de carbono. 

***  

Nós seguiremos juntos, posto que eu estou aí com vocês, mas que CRISTO também está aí, em todos vocês.
Vocês irão deixá-Lo nascer, pois chegou a hora.

Todo o meu Amor os acompanhe e alegrem-se, como nós nos alegramos.
Vão em Paz.

Vão em Paz por que a Luz está aí.
Mesmo se os seus olhos disserem, mesmo se a sua vida ainda disser, no momento: “isso não é verdade”, ou

“eu não creio nisso”, ou “eu não vejo isso”, isso é uma Ilusão e uma projeção do seu mental e da sua
personalidade.

Então, nós vamos, juntos, Comungar com CRISTO, agora.
E juntos. 

... Efusão Vibratória ...  

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

1 - Mensagens do ARCANJO ANAEL de 11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009, 05.08.2010:
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-5-de-agosto-de-2010.html

 *

2 - ARCANJO ANAEL (29.03.2011):
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http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html


***  

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article0c02.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-31_mars_2011-article0c02.pdf
31 de março de 2011

(Publicado em 02 de abril de 2011) 

***  

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

************
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 ~ Noções cruciais sobre HUMILDADE e SIMPLICIDADE ~

Meus Irmãos e minhas Irmãs encarnados, eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas saudações.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas saudações.

Eu venho a vocês, esta noite, como Melquizedeque da Terra, a fim de exprimir-me sobre noções que, hoje, e mais
especificamente nos tempos que vocês estão vivendo e que há para viver, parecem-me, de algum modo, cruciais

para realizar esta última etapa.

Venho, portanto, investido de mandato pelo conjunto dos Melquizedeques, porque eu sou, certamente, aquele dentre
eles que é mais capaz de exprimir, através mesmo da minha última vida e de outras vidas aqui, sobre esse mundo,

certo número de elementos, em ressonância, permitindo-lhes melhor apreender e, se possível, aplicar as duas
Virtudes cardeais que são a Humildade e a Simplicidade.

***

Lembrem-se, primeiramente, de que a palavra Humildade tem a mesma raiz que a palavra Humanidade.

Humano e húmus.

Isso significa, em última análise, esta frase importante que, no entanto, foi tão mal compreendida: «você é pó e voltará
ao pó».

Quer dizer: esse corpo, essa vida que vocês levam, essa pessoa que vocês habitam nada mais é do que o húmus da
Terra, com o qual cada um de nós, penetrando esse mundo, foi moldado.

Ainda que, na partida, não foi previsto que houvesse uma ruptura qualquer com a Fonte e com o Espírito.

A característica essencial desse mundo onde vocês ainda estão é que, para viver, é necessário existir.

É necessário lutar, é necessário trabalhar.

PHILIPPE DE LYON – 5 de julho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-4x7tBtBuV1E/UYEwFMrfbPI/AAAAAAAABhw/o8X1Q71sGFU/s1600/philippe+-+05.07.2011.jpg


É necessário manifestar uma vontade, um desejo.

Em resumo, tudo o que faz a vida, no mundo da encarnação, aqui, cortada da FONTE.

É preciso fazer seu lugar, como cada um pode dizê-lo, vivê-lo e experimentá-lo.
É claro que o ser humano jamais pôde ser cortado, totalmente, do Espírito, senão, eu não estaria aqui falando a

vocês.

Sempre existiu e subsistiu uma forma mínima de impulso, vindo tanto da alma como do Espírito, mas se expressando
unicamente por uma vaga lembrança desse Espírito e uma vaga lembrança de querer voltar a algo mais do que o que

vocês são simplesmente aqui, este húmus.

***

Então, é claro, o ser humano, em todas as suas viagens aqui embaixo, vai procurar reencontrar, em algum lugar, a
sua origem, as suas explicações, uma série de elementos que o levem para uma compreensão da sua própria

vivência, da sua própria vida.

Ele vai procurar, frequentemente, no Interior de si ou nos livros, alguns elementos que recordem a ele, de algum
modo, a sua origem de Espírito.

Então, o ser humano vai pensar e esperar evoluir, nessa matriz, para aproximar-se de um ideal, para aproximar-se de
algo que lhe pareça correto, em função dos apegos que ele tem, das afeições que ele tem, com tal ou outro sistema.

É claro, a maior parte disso efetua-se segundo o reino da crença, no qual vocês vão aderir a princípios que os
seduzem, de algum modo, e que lhes pareçam corretos e verdadeiros, e aplicáveis (em todo caso, na vida que cada

um leva aqui embaixo).

Alguns seres, de todos os tempos, através de algumas crenças, tiveram êxito em tocar, com o dedo do Espírito, eu
diria, outras coisas, chamadas de Invisíveis ou de Além, conforme as épocas.

E, depois, alguns seres também manifestaram, de maneira muito mais rara, uma memória específica, tanto do que
eles haviam vivido no que são chamadas de outras vidas, mas, sobretudo, se lembraram, talvez mais do que outros

seres, da própria conexão deles com A FONTE, com o Espírito.

***

E aí, é claro, há um problema.

É que, quando vocês se tornam Conscientes do Espírito, totalmente, em Verdade (e não em simples crença ou em
simples projeção), vocês se apercebem, muito rapidamente, de que há uma distância considerável entre o que vocês
creem, o que vocês manifestam na sua vida de todos os dias (qualquer que seja o caminho que vocês escolheram) e

o que é a realidade do Espírito.

Sempre, na minha vida, eu insisti, com palavras simples, quando me perguntavam por que tal carisma manifestava-se,
tal cura podia ser tão rápida, tão imediata.

Eu sempre disse que eu absolutamente nada fazia, que era CRISTO que agia em mim.

E eu dizia, sobretudo, que eu era o menor de todos os que estavam encarnados ao mesmo tempo em que eu estava,
para poder realizar, aparentemente, tão grandes coisas.

Mas eu nada realizava.

E, quando eu dizia isso, era a estrita Verdade.

Porque eu já tinha essa Consciência, mesmo se isso, naquela época, não fosse tão claro como é hoje.

Eu tinha a perfeita lucidez de que não era, certamente, eu quem podia agir nesses processos de cura, mas algo mais,
que me superava, efetivamente, amplamente, na minha pequena consciência.

Eu observava, também, que, quanto mais eu me apagava, quanto mais eu nada reivindicava, mais essa Luz crescia
em mim.

E que mais a ação, naquele momento, podia produzir-se, por CRISTO, pela oração, pela Presença real e eficiente da
Luz.

É claro, eu era humano, como vocês todos, e isso não me impedia, na minha vida privada (se eu puder assim dizer),
de ter o mesmo comportamento que todos e que cada um.

Mas eu tinha essa Consciência e essa lucidez de que, frequentemente, na maior parte das minhas ocupações, eu não
era, absolutamente, aquele que trabalhava, mas que algo, bem maior, agia em mim.

E que esse algo bem maior apenas podia aparecer se eu me apagasse, de algum modo, suficientemente.



***

Então, é claro, no que se refere aos Melquizedeques que viveram nos mundos orientais, eles formularam isso de
maneira muito mais adequada (entre o ego, os jogos de personalidade e experiências certamente muito mais

maduras, em suas descrições, que a minha).

Todo o paradoxo é que vocês são, efetivamente, ao mesmo tempo Tudo, a Totalidade (e é isso que é necessário
resolver, de algum modo, como uma equação), e, ao mesmo tempo, aqui, nessa Dimensão encarnada, para

manifestar esse Tudo, é preciso, efetivamente, ser, estritamente, nada.

Não nada na acepção de um ego (como vocês dizem) que poderia ser negativo, negligenciando-se a ele mesmo,
punindo-se a ele mesmo, mas, efetivamente, um ato de Consciência real, que permite Ver com o Coração e com o

Sentir do Coração, que o que se exprime, o que atua em vocês (e, sobretudo, neste período que se abre) é, de algum
modo, um jogo.

Alguns poderão chamar esse jogo de combate, e outros, de movimentos extremamente importantes, entre algo que
reivindica e algo diferente, que não reivindica.

Entre algo que quer, e algo que não quer.

***

Eu digo isso porque, na revelação da Luz, antecedendo o retorno total do CRISTO, é evidente que inúmeras coisas
vão aparecer-lhes, a partir do instante em que vocês conseguirem acalmar, em vocês, tudo o que é da ordem das

atividades que estão em relação, eu diria, com a vida comum (o que vocês chamam de desejos, de necessidades, os
funcionamentos comuns do ser humano, aqui, sobre esta Terra).

E é nesses momentos de silêncio, nos quais nada mais pensa exprimir-se, tanto nas relações como no Interior de si,
que pode aparecer a Verdade da Luz.

Mas não antes.

Então, é claro, os Orientais, para isso, praticam as meditações, exercícios chamados de Yogas.

É um Caminho.

E ele é tão forte como as simples palavras que eu emprego, porque cada um ali encontra suas próprias ressonâncias,
e os meios de ali aplicar.

O que eu quero apoiar e falar é, sobretudo, sobre essa noção de Humildade (da qual acabo, agora, de exprimir
algumas palavras) e de Simplicidade.

***

A Simplicidade é essencial porque, efetivamente, a Luz é, como vocês dizem, Inteligência e, sobretudo, Simplicidade.

Ela jamais é complicada.

Assim que algo se torna complicado, vocês podem estar certos de que isso nada tem a ver com a Luz, a Verdadeira.

Seja na sua vida, nas circunstâncias da sua vida, seja nas decisões que vocês tomam, ou no que vocês manifestam
em todas as suas relações, tanto no Interior de vocês como no exterior de vocês.

Há mesmo expressões que permitem refletir a Simplicidade da Luz, na ação dela em vocês.

Quer vocês chamem isso de Ação da Graça, de Fluidez da Unidade, de Sincronia, não importa.

Podem existir muitas expressões para expressar o fato de que, quando nos entregamos à Luz, tudo se torna
extremamente simples.

E vocês todos sabem que o mental, as emoções, são algo de horrivelmente complicado, porque os levam a viver
coisas que vocês não desejam, verdadeiramente.

É claro, quem pode dizer que está contente, quando as suas atividades mentais tomam a dianteira e impedem-no
mesmo de fazer cessar esse próprio mental?

Isso quer, efetivamente, dizer que há algo, no Interior de vocês, que sabe muito bem que o que se manifesta não é a
Paz, não é a Verdade, mas uma atividade que vem, de algum modo, embaralhar as cartas e a própria Luz.

***

Vocês, é claro, tomam Consciência, também, de que os apegos, as emoções são fontes importantes, tanto de
satisfação como do seu oposto.



E que, portanto, as emoções, pela própria essência, vão, na sua vida, levá-los a viver coisas tanto agradáveis como
desagradáveis.

Naturalmente, é preferível e desejável viver apenas coisas agradáveis.

Mas essas coisas agradáveis, vocês sabem bem, jamais duram, porque elas necessitam de reprodução para serem
satisfeitas.

Vocês sabem bem, aqueles que se aproximaram da Merkabah Interdimensional coletiva (pelos seus alinhamentos,
pela ignição de uma ou de outra das suas Lareiras), que vocês são capazes de viver, por momentos, estados de Paz

Interior, nos quais o silêncio mental, o silêncio das emoções se manifesta.

Permitindo-lhes, então, experimentar estados não comuns, que vocês podem chamar de Unidade, de Alegria.

Esses estados não comuns, porque não conscientes na consciência comum, são acessíveis a vocês, cada vez mais.

E é, aliás, nesses períodos específicos que vocês poderão extrair, de algum modo, a energia ou a Consciência ou a
Luz que vai permitir-lhes, se possível, traduzir isso nos momentos, justamente, qualificados anteriormente de comuns.

***

Isso necessita, antes de tudo, eu diria, de tornar-se simples.

Tornar-se simples quer dizer, sobretudo, aceitar o fluxo da Luz que vai propor-lhes a vida.

Porque vocês não têm, jamais, os meios, no momento, de saber se um evento que vai chegar é, verdadeiramente,
bom ou mau para vocês (como sempre, o mental faz isso e o ego faz isso), mas, antes, de acolher tudo o que vai se

manifestar a vocês (sobretudo neste período) com, eu diria, o mesmo humor, o mesmo estado de desapego.

Tentar, tanto quanto possível, permanecer nessa Simplicidade que acolhe, do mesmo modo, um evento de natureza
qualificada de agradável, como um evento de natureza qualificada de desagradável.

A reação, qualquer que seja, mesmo se ela parecer lógica para o ser humano, está inscrita, é claro, no funcionamento
inato do ser humano.

É evidente que, se alguém quiser dar-lhes um tapa, vocês vão se esquivar, é um reflexo.

E esse reflexo, é claro, é um condicionamento e uma reação.

Eu não irei até o limite de dizer que é necessário oferecer a outra face.

Eu diria, simplesmente, que, se vocês estiverem na Simplicidade, simplesmente não há razão para que um tapa
chegue até vocês.

E não há, portanto, mais razão para oferecer a outra face para algo que não existiu.

***

Porque, em Verdade, o estado de espírito e o estado de humor no qual vocês vivem vai fazer chegar a vocês, de
maneira inevitável, tudo o que é necessário (agradável como desagradável) para levar a efeito o que é para realizar.

Então, é claro, se o que houve para realizar é unicamente a satisfação pessoal, mesmo com alguns obstáculos, em
geral, o ser humano foi muito obstinado e vai chegar aos seus fins.

Vocês todos sabem isso.

Quer seja através de uma satisfação afetiva, de uma satisfação de conseguir algo, frequentemente, o ser humano,
quando entra na reação ou na obtenção de um objetivo, revela, em geral, tesouros de ingenuidade (de inteligência,

diz-se, parece-me) para chegar aos seus objetivos.

A Luz não procede absolutamente assim.

A Luz vai proceder a partir do instante em que vocês aceitarem não mais reagir.

A partir do instante em que vocês aceitarem não mais querer ir para isso ou aquilo, mas a partir do instante em que
vocês deixarem e observarem a Luz agir na sua vida, porque, agora, mais do que nunca, supõe-se que ela vai agir,

inteiramente, na sua vida.

E fornecer, por ela mesma, tudo o que é necessário para realizar o seu Espírito e não o seu ego.

***

Então, é claro, às vezes, alguns elementos podem parecer, em um primeiro momento, totalmente oposto ao que vocês
haviam feito como relaxamento, ou como esforço para não mais reagir.



Não julguem, tampouco, o que lhes acontecer naquele momento.
Contentem-se em ir, sempre mais, para essa observação do que acontece quando vocês deixam agir a Luz.

Isso não quer dizer, é claro, permanecer em uma poltrona e esperar ver o que vai acontecer.

Isso quer dizer, simplesmente, levar uma forma de atenção, de lucidez específica, sobre cada instante da sua vida.

Essa atenção específica pode ser chamada, aí também: de estar totalmente no presente, no Aqui e Agora.

Porque, se vocês entrarem no Aqui e Agora, vocês dão menos crédito ao seu mental, às suas emoções, para poder
vir ou sair desse estado.

É claro, não é algo que, anteriormente, podia se obter assim, de um dia para o outro.

Mas as circunstâncias, hoje, não são, de modo algum, as mesmas.

Como lhes disse o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), vocês já entraram, desde o mês de março, no período
Ascensional, no qual muitas coisas podem ser facilitadas, pela sua própria conduta, pela sua própria aceitação do

que vem, sem, contudo, saber o que vem.

Mas, simplesmente, deixando já agir, em vocês, essa Luz.

E a Luz agirá em vocês apenas se permanecerem na Humildade e na Simplicidade.

***

A Humildade e a Simplicidade, no período que vocês vivem, fornecem grandes facilidades.

Enquanto que vocês irão constatar, em vocês como ao redor de vocês, sobre o conjunto da Terra, que, quanto mais a
Consciência resistir ao que vai se revelar, mais ela vai manifestar algo que nada tem a ver com a Luz, mas que será,

simplesmente, da reação, da resistência.

Então, será que se pode dizer, visto do exterior, que é a Luz que provoca isso?

Absolutamente não.

É a aceitação ou a não aceitação da Luz que condiciona e que irá condicionar, inteiramente, cada vez mais, tudo o
que vocês terão que viver, sem exceção alguma.

A Graça, vivida na Humildade, na Simplicidade, como lhes diria Teresa (ndr: TERESA DE LISIEUX), no pequeno
Caminho, vai demonstrar-lhes, de maneira muito mais rápida que anteriormente, a eficácia de tal funcionamento.

Mas é necessário, ainda, adotá-lo.

Isso necessita, eu repito, de se colocar, cada vez mais, no Instante Presente, de se colocar, cada vez mais, no
instante que vocês vivem.

Então, ajudem-se, pelas frases que vocês se repetem («eu estou Aqui e Agora»), pela respiração, pelos gestos, por
muitas coisas que lhes foram dadas pelas correntes que eu qualificaria de Orientais.

Mas cada um deve encontrar um método que lhe permita instalar-se, cada vez mais facilmente, nesse famoso
Abandono à Luz, e deixar trabalhar em si a Graça, a Simplicidade, a Facilidade.

Não é uma palavra em vão, e não é algo que seja difícil de obter, bem ao contrário.
Eu diria que é tão simples que isso não é visto.

Então, coloquem-se já as questões, não de saber o que farão da sua vida, ou o que é necessário decidir, mas
coloquem-se a questão de saber se vocês querem ver, realmente, a Luz em ação na sua vida, cada vez mais, ou não.

***

Então, é claro, há marcadores.

A Vibração é Consciência; portanto, vocês irão sentir percepções sobre o que os nossos amigos orientais chamam de
chacras, de energias, de rodas de energia, de Fogos, de Coroas (os nomes são muito variados).

Mas há marcadores presentes no seu corpo e, também, no desenrolar da sua vida, que vão provar-lhes que vocês
estão, ou não, na Simplicidade e na Humildade.

Compreendam, efetivamente, também, que algumas atitudes, alguns comportamentos, não são da Humildade ou da
Simplicidade.

A partir do instante em que houver a expressão de querer tomar uma ascendência em uma relação, qualquer que
seja, a partir do instante em que houver uma necessidade (lógica, no humano, eu os tranquilizo) de reconhecimento,
obviamente, naquele momento, vocês não estão mais na Humildade e na Simplicidade, mas na necessidade ou no



desejo de ser reconhecido.

Naquele momento, é claro, a Luz não pode rivalizar com tanta engenhosidade e complexidade, e a Luz se afasta.

E, aliás, se vocês estiverem atentos, naquele momento, irão perceber que as Vibrações (em todo caso, mesmo
tênues, vividas no nível do Coração), desaparecem, simplesmente.

Cada vez mais, a resposta do Coração (tal como lhes foi definido há agora, faz algum tempo), vai se tornar um
testemunho privilegiado do seu estado de Consciência e do seu estado, também, de Humildade e de Simplicidade.

***

Vocês irão constatar, também, que, quanto mais vocês entrarem nessa Luz, no Abandono a Ela, na Humildade, na
Simplicidade, menos há coisas a reivindicar, porque tudo se estabelece de maneira natural.

Como dizia o CRISTO: «Será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?».

Em Verdade, é a estrita Verdade, a partir do instante em que vocês estiverem totalmente imersos na Luz.

Nada pode faltar, quando vocês estão na Luz.

Somente a personalidade, o mental, as emoções vão dizer-lhes que vai lhes faltar isso ou aquilo.

É sempre o mesmo princípio.

Enquanto vocês pensarem nisso, vocês chamam, irremediavelmente, pelo princípio de Atração e de Ressonância, a
falta.

Quer dizer que o medo vai atrair a vocês, sistematicamente, aquilo de que vocês têm medo.

Nós todos, em nossa vida, verificamos isso, sem nenhuma exceção.

É uma lei que permite, observando-a, compreender como ela funciona e poder, graças, sempre, a essa Humildade e a
essa Simplicidade, afastar-se disso.

E, verdadeiramente, aceitar e aquiescer, de algum modo, a tudo o que deve se manifestar a vocês.

Porque, quanto mais vocês entrarem nessa simplicidade, nessa Humildade, vocês irão constatar, por si mesmos, que
vocês irão se tornar cada vez mais alegres, cada vez mais serenos.

E que, cada vez mais, o mental não poderá mais tomar as rédeas, assim como as emoções.

O que não impede, é claro, de haver ainda emoções e mental.

Mas vocês os tomam pelo que eles são, ou seja, atividades que não escapam ao seu controle.

Porque, naquele momento, o que é que vai assumir o controle de tudo isso?

Não é mais a personalidade, mas, é claro, o acesso ao que é chamado de Estado de Ser e à Consciência
descompartimentada de que lhes falava o meu Irmão, que vocês nomeiam IRMÃO K.

***

Assim, portanto, vocês entram na era da experimentação.

Essa experimentação deve ser vivida quando da revelação da Luz, a partir de agora, no dia a dia.

É o que vai levá-los, pouco a pouco, simplesmente pela própria Consciência, a viver esse Despertar dos Atalhos (das
Trilhas), essa reconstrução do seu Corpo de Ressurreição.

Dele viver os efeitos e os potenciais espirituais, aqui mesmo, nessa vida a mais comum.

Então, é claro, é perfeitamente possível levar a Atenção, a Consciência, sobre esses Atalhos (Trilhas), sobre essas
Portas.

É perfeitamente possível ali aplicar o magnetismo das mãos, levar a Consciência acima, ali colocar Cristais.

É perfeitamente possível, também, ir, ainda mais simplesmente, para a Simplicidade e a Humildade.

Eu repito: o que eu lhes digo não é melhor do que o que lhes dizem outros Melquizedeques.

Eu atraio, simplesmente, sua atenção para o fato de que existem, e sempre existiram, atalhos (trilhas).

Mais do que nunca, hoje, a revelação da Luz pode ser feita de maneira extremamente simples, por um atalho direto
ou por, não desvios, mas caminhos um pouco mais complexos que dependem, é claro, da sua própria individualidade

e, também, da sua própria necessidade de experimentar essa revelação à sua maneira.



***

Nenhuma maneira, eu repito, é melhor do que outra.

Eu diria mesmo que aplicar o conjunto de maneiras e de meios vai permitir-lhes multiplicar as chances de viver este
período de revelação verdadeiramente, sem viver nenhuma das resistências ou nenhum dos inconvenientes.

Porque, creiam, efetivamente, quando vocês observam o que acontece sobre a Terra, ao menos nesse Plano, que a
revelação da Luz não está sem ocasionar uma série de modificações importantes, mesmo da Terra (que estão, eu os

lembro, apenas em seus primeiros inícios, desde o início desse ano).

Vocês não estão sem ignorar, também (e isso lhes foi dito), que as coisas, os eventos e a sua Consciência irão cada
vez mais rapidamente.

Isso não é uma Ilusão, mas, efetivamente, um mecanismo que é extremamente lógico quando da revelação da Luz,
quando do switch da Consciência e da Passagem da Terra para um estado Vibratório profundamente diferente do

que ela conheceu até o presente (e também para vocês, é claro).

Tudo isso acontece de maneira absolutamente paralela e sincrônica, em cada um de vocês, como no conjunto da
Consciência coletiva, como no conjunto da Terra.

Não é um mecanismo isolado, ainda que alguns humanos vivam algo que os aproxime muito mais rapidamente e
muito mais intensamente da própria Liberação do que outros.

O objetivo, lembrem-se disso, é a Liberação total da Terra, ainda que as Evoluções, nessa Liberação, não sejam
completamente passíveis de sobreposição para uns e para outros.

***

Eu posso assegurar-lhes, e vocês verão, disso, a demonstração, muito rapidamente, se vocês tentarem (não se
esqueçam de que é o momento da experiência, e não das crenças), se vocês experimentarem não fazer esforços,

mas observar, simplesmente, a ação da sua personalidade. 

Vocês irão se aperceber, cada vez mais rapidamente, pela iluminação da Luz (e é exatamente o que foi dito, já,
parece-me, quando da intervenção de outros Melquizedeques), vocês vão, de algum modo, ver-se agir.

O que é ver-se agir, se não é a Consciência Ilimitada?

Que vê agir a consciência limitada.

Não para julgar-se, uma vez que a Consciência Ilimitada não julga.

Não para condenar, porque ela não condena, tampouco.

Não para querer, mas, simplesmente, para permitir à Luz corrigir, de algum modo, por ela mesma, o que há para
corrigir em cada um.

E está claro que, qualquer que seja o grau de avanço, vocês vão se aperceber de que têm, todos vocês, sem
exceção alguma, pequenas correções a efetuar no que se refere à Humildade e à Simplicidade.

Ninguém pode escapar disso.

Aliás, o fato de revelar o segundo Atalho (Trilha), de passar a segunda Porta e, necessariamente, de viver a
Ressurreição, não pode ocorrer se tudo o que for zona de Sombra não tiver sido iluminado, inteiramente.

Uma vez mais, sem julgar, simplesmente aquiescendo.

Simplesmente aceitando ver e não desviar o Coração do que há para ver.

Naquele momento, vocês terão dado um grande passo para a Humildade, para a Simplicidade.

***

Lembrem-se, também, de que, em todas as relações, sem qualquer exceção, mesmo as mais detestáveis que possam
ainda acontecer-lhes (porque, é claro, instalar a Luz em si pode provocar, naquele que não a instala, reações

extremamente violentas), mas, mesmo no que vocês viverão, haverá, sempre, algo a compreender.

Porque, mesmo aí, isso não acontece por acaso.

Quanto mais vocês entrarem nesse Abandono à Luz, quanto mais vocês forem para essa Simplicidade, para essa
Humildade, mais vocês irão constatar que alguns elementos vão, de algum modo, explodir na cara.

Com uma evidência que, até o presente, não podia ser vista, ou não era aceita.
Tudo isso irá com extrema rapidez.



Vocês não serão confrontados, de algum modo, a coisas que vão durar meses ou anos.

Mas isso pode ser calculado, doravante, em horas ou em dias, nunca mais do que isso.

Se algo durar mais muito tempo, no domínio do que os confrontou, então, coloquem-se outras questões mais
fundamentais, sobre a sua capacidade para Abandonar-se, real e totalmente, à Luz.

***

A Inteligência da Luz é mesmo capaz, eu diria, de fazer desaparecer, em vocês, certo número de perturbações.

Quer seja no nível desse envelope corporal, quer seja na sua própria consciência ou nos seus próprios apegos,
sejam eles pessoais ou coletivos, como vocês sabem disso (ndr: ver o Protocolo “Liberação dos Apegos Coletivos”).

Compreender os apegos não é descascá-los, mas, simplesmente, vê-los pelo que eles são.

E passar a outra coisa, simplesmente.

Assim, a Consciência Unificada não lhes dita uma punição, não lhes dita uma condenação, de si ou do outro, mas,
bem mais, estar em uma situação total de neutralidade, o que permite, justamente, transcender e superar o que se

manifesta em vocês, como em uma relação, qualquer que seja.

***

Lembrem-se, também (como foi dito), de que aquele que está na Unidade e que Vibra no Amor não pode, em caso
algum, ser alterado, de uma maneira ou de outra, pela revelação da Luz.

O que é alterado é, justamente, o que não é da ordem da Luz.

Então, do mesmo modo que vocês não devem julgar ou condenar, no exterior de vocês, não julguem, tampouco, ou
não condenem, tampouco, no seu Interior.

A Luz apenas irá se revelar mais facilmente e de maneira mais serena na sua Consciência.

***

O desenvolvimento do segundo Atalho (Trilha), o apoio posterior da Luz Vibral (entre KI-RIS-TI e o seu sacro) é um
elemento essencial de Transmutação, que corresponde, inteiramente, através do que eu acabo de dizer, à

Humildade, à Simplicidade.

Mas é também um Fogo.

Um Fogo intenso, que vem juntar-se ao apoio anterior, que também termina, aproximadamente, na mesma região do
seu corpo.

Vocês compreenderam: o que desperta em vocês, hoje, inteiramente, é o Fogo da Terra, o Fogo do Éter, que se
junta ao Fogo do Coração.

O Fogo que, na passagem, e passando, destrói, inteiramente, o fogo do ego.

É naqueles momentos que é necessário vigiar para estar na Humildade e na Simplicidade, de modo que o ego, ou o
fogo do ego, não seja mantido por esse Fogo da Terra e do Éter, que sobe até o Coração.

Ele não deve parar no meio caminho.

A Passagem da segunda Porta, que os conduz à sua Ressurreição, permite viver isso.

***

Os desenvolvimentos posteriores da Luz, que lhes serão anunciados e vividos, correspondem, a compreensões mais
finas, eu diria, para observar no que se refere, por exemplo, ao modo de alimentar-se, de nutrir-se.

É claro, eu não falo, aí, longe disso, apenas de alimentos, mas de tudo o que os seus olhos olham, de tudo o que as
suas mãos tocam.

De fato, para tudo ao que a sua Atenção e a sua Intenção são dirigidas, porque, aí também, será necessário adequar-
se à Unidade, adequar-se à Humildade e à Simplicidade.

Vocês irão compreender isso, progressivamente e à medida que esses Atalhos (Trilhas) se abrirem e que essas
Portas se revelarem.

Mas isso irá se tornar, tranquilizem-se, se vocês o aceitarem, cada dia mais fácil (uma vez que isso será,
efetivamente, a cada dia).



Ou então, cada vez mais difícil, se vocês resistirem.

Mas compreendam, efetivamente, que, aí tampouco, a Luz não está ali por nada.

A revelação da Luz vem pôr fim à Ilusão.

Cabe a vocês saber onde estão as ilusões.

As ilusões, para vocês, estarão, unicamente, onde vocês resistirem.

Isso é extremamente simples e extremamente lógico.

E o modo de destrancar o que resiste é, efetivamente, o que puderam dizer-lhes alguns Anciões.

E é, também, ali colocando mais do que uma pitada de Humildade e de Simplicidade.

E é nessa condição que a última viagem que vocês irão realizar desenrolar-se-á na Alegria, na Paz e, sobretudo, o
que eu lhes desejo, na maior das facilidades.

***

Aí estão alguns elementos complementares ao desenvolvimento desse segundo Atalho (Trilha), desse apoio
posterior, que lhes dá, de fato, as bases (através desse despertar da Kundalini, ou do Canal do Éter, como é, agora,
conveniente chamá-lo), nessa parte situada atrás do corpo, entre o sacro e o Coração, na parte de trás, que se revela

paralelamente à Lemniscata Sagrada. 

Esse Atalho (Trilha) realiza, então, a alquimia final, desde embaixo até o alto, fazendo de vocês Seres
Transfigurados, Crucificados e Ressuscitados, conduzindo-os, portanto, a estarem limpos para acolher CRISTO, no

momento desejado e vindo que está (como lhes dissemos) muito próximo.

***

Aí estão os poucos elementos.

Agora, se houver em vocês interrogações ou questionamentos suplementares em relação a isso, dar-me-ia Alegria
permanecer ainda um instante com vocês.

E, portanto, eu os escuto.

***

Questão: o que significa ser Transfigurado?

Um Ser Transfigurado, isso quase todos vocês o viveram, aqui como em outros lugares (em todo caso, que leram
essas linhas), é o primeiro reencontro com a Luz, que é ilustrado pela primeira passagem da Porta Estreita, a ativação

do 8º Corpo e de todo o conjunto das Novas Frequências Vibratórias, como dizia METATRON, conduzindo-os, de
algum modo, a um Coroamento, que é a Coroa Radiante da Cabeça e as duas Coroas Radiantes da Cabeça, quando

o Cubo Metatrônico ali for depositado.

Aí está o que isso significa.

Em seguida vem, nos tempos que vocês vivem agora, o que foi chamado de Crucificação.

A Crucificação é possível a partir do instante em que a Luz for revelada (pela retificação da Luz que havia sido
obliquada), a partir da instalação da Cruz da Redenção (que foi feita há quase um ano), a partir da ativação das

Cruzes Mutáveis.
A última prova pode, então, engrenar-se, e esta é, estritamente, vertical: é sua Ascensão.

A Transfiguração, por analogia, é também o momento (de modo bíblico, para tomar um exemplo nesse nível), no qual
Moisés encontra-se diante da sarça ardente, diante de METATRON, e torna-se, portanto, Transfigurado e Iluminado.

Queimado, de algum modo, pela Luz da FONTE.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem, então, eu me permito desejar-lhes um excelente retorno à Luz.

Ela se revela, para o seu maior proveito e a sua maior Alegria.



Não se esqueçam disso.

O conjunto dos Melquizedeques e eu mesmo transmitimos todo o nosso Amor, ao seu Amor.

Eu lhes digo, certamente, até uma próxima vez, porque há ainda um ou dois Circuitos aos quais terei, provavelmente,
algo a acrescentar aos meus Confrades, se eu puder chamá-los assim.

Eu lhes digo até muito em breve.

************ 
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~ A Humildade e a Simplicidade no contexto atual ~

Meus queridos Irmãos e Irmãs, eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON. 
Eu vou falar-lhes, ainda uma vez, da Humildade e da Simplicidade, mas colocando a Humildade e a
Simplicidade neste período atual, que foi aberto a vocês, há alguns dias, pelo Lorde METATRON.

Eu lhes transmito primeiramente todas as minhas saudações, toda a minha Fraternidade.
A Humildade e a Simplicidade são, de fato, os vetores essenciais que, no período que vai se abrir, vão permitir-

lhes, de algum modo, pôr fim ao fogo do ego, não agindo contra o ego, mas, muito mais, agindo em meio ao
Amor CRISTO e agindo, apreendendo-se, em vocês, de qual é o escopo da Humildade e da Simplicidade.
Eu vou ilustrar as minhas observações (e perdoem-me se eu o faço assim pois, para mim, não pode ser de
outra forma), eu vou ilustrar, então, essas observações por algumas frases que CRISTO disse e que vão se
encontrar, hoje, de uma atualidade gritante, eu diria, no que a sua vida vai deixar-se viver na Dimensão onde

vocês estão.

*** 

METATRON permitiu então a abertura da Porta Posterior, aquela que abre, definitivamente, a possibilidade da
vinda de CRISTO em um momento que só Ele irá considerar como bom.

A Luz CRISTO está aí, na totalidade.
Ela deve agora emergir, não somente em cada um de vocês, mas, também, para o conjunto da Consciência
humana, para a totalidade das formas de consciências encarnadas sobre a Terra, humanas e não humanas, a

fim de permitir estabelecer o reino da Luz.
Uma série de mecanismos foi colocada em operação, em vocês como sobre a Terra.

Algumas ativações ocorreram, o que preparou de alguma forma este período.
O ego se caracteriza pela sua ausência de humildade e de simplicidade.

Então, é claro, existem duas formas de ego: aqueles que sabem pertinentemente que pode existir desmancha-
prazeres à sua plena supremacia.

Esses desmancha-prazeres são, justamente, a ausência de Humildade e a ausência de Simplicidade.
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Então, esse gênero de ego vai se camuflar atrás de uma falsa humildade, de uma falsa simplicidade.
Agora, existe o que eu chamaria de aspirantes no caminho, muito mais sinceros, no seu ego, sabendo

pertinentemente que a Humildade e a Simplicidade, pelos diferentes modelos que vocês puderam observar no
oriente, no ocidente e por toda parte, são efetivamente vetores que lhes permitem aproximarem-se da

Verdade.
De qualquer forma, em um caso como no outro, alguns elementos foram-lhes dados (já, ontem, anteontem,

alguns dias atrás, entre os Anciãos), para fornecer-lhes alguns componentes permitindo-lhes distanciarem-se,
justamente, do ego, do fogo do ego.

*** 

Quando CRISTO chegar, Ele irá lhes dizer de novo o que Ele disse à época e que vocês irão dizer a si mesmo,
quando lhe perguntavam porque Ele fazia milagres tão importantes, Ele respondia sistematicamente: é porque

Ele era o menor de vocês.
E aqueles que conheceram a minha vida sabem que, na minha última encarnação, foi exatamente o que eu

dizia, a cada vez.
É preciso compreender, de fato, que existe, entre a Consciência humana e a Consciência de CRISTO, um

sistema de vasos comunicantes.
Este sistema de vasos comunicantes, de algum modo, faz com que, se um aparecer, o outro desaparece.

Os dois não podem estar presentes, por muito tempo, de maneira concomitante.
Na realidade, quanto mais CRISTO se estabelecer, mais a Luz ou a Consciência da Unidade se estabelece,
em vocês, mais a Consciência do ego e o que se refere a este ego vão se apagar, de alguma forma, pela

majestade da Luz.
A Luz, a Unidade, representa, vocês sabem, uma Graça, um estado de Alegria, um estado de Paz.

O ego vai sempre buscar reivindicar alguma coisa.
Nós todos vivenciamos isso: reivindicar um lugar, reivindicar um estado, reivindicar uma reação, reivindicar o

que foi denominado, eu creio, uma apropriação.
Lembrem-se também de que não podemos combater o ego, porque, se lutarmos contra o ego, se tentarmos

controlar, dominar, desviar, de algum modo, as suas ações, bem, sistematicamente vamos fortalecê-lo,
sistematicamente ele vai nos apresentar, de alguma maneira, uma derivação que é um mesmo plano,

apresentado de outra forma.

***
 

A Humildade e a Simplicidade significam, efetivamente, fazer-se muito pequeno, aqui.
Evidentemente, isso não é a negação da vida, da sua vida, da sua Presença, mas é aceitar situar de novo a vida
(e a sua vida, sobretudo) em relação à perspectiva do Céu, em relação à perspectiva do Espírito e em relação

à perspectiva do que é infinito.
O ego existe porque ele é finito e porque ele irá terminar, necessariamente, um dia e porque ele não pode ser

eterno.
Toda a astúcia da Consciência separada é tentar fazer crer ao ser humano, permanentemente, que tudo é

eterno.
Ora, nada é eterno em meio ao ego, seja através das doenças, seja através da vida, através do que reserva a

vida humana, na encarnação.
Todos os setores da vida mostram que nada pode ser eterno e que tudo apenas segue adiante, tudo apenas

aparece, aumenta e desaparece, as relações como todas as atividades.

*** 

Penetrar nos espaços da Unidade, deixar-se fecundar por CRISTO, é descobrir um lugar e um estado da
Consciência onde nunca mais ali pode haver sede, onde nunca mais ali pode haver interrogação e insatisfação.

Então, ir para este estado pode ser ajudado pelos vetores principais da Humildade e da Simplicidade.
A Humildade e a Simplicidade de que falo não é algo que seja para camuflar ou para aplicar, mas, realmente,

para viver.
Portanto, viver a Humildade, é o quê?

Viver a Humildade é, antes de tudo, considerar que a pessoa que somos, quando estamos em um corpo, é
muito pequena, insignificante, em relação à Luz, mesmo sendo portadores da vida, portadores desta Centelha

Divina, que ainda não está revelada e que se revela, para muitos de vocês, há alguns anos, e que deve
maravilhar toda a humanidade e despertá-la, por completo.

Dessa maneira, enquanto se exercer ainda uma ação neste mundo, fica-se, obviamente, sujeito e submisso, de
algum modo, à sua própria personalidade, até certo ponto, à sua própria história, às suas próprias alegrias,
aos seus próprios acontecimentos vivenciados e que deixaram marcas mais ou menos importantes, mais ou

menos profundas, mais ou menos dolorosas, ou mais ou menos felizes.



***

Para aqueles que já tiveram a oportunidade de viver esses estados da Unidade, mesmo por experiência,
naqueles momentos, naturalmente, a personalidade tende a se apagar.

Então, que isso seja o que vocês chamam hoje de alinhamentos, de meditações, na minha época, eu chamava
isso, simplesmente, de prece do Coração.

Ou seja, eu entrava no meu Coração e conversava com CRISTO e é Ele que atuava através de mim,
naturalmente.

Eu tinha perfeitamente consciência de que, sendo um dos Porteiros do Céu sobre esta Terra, eu nada podia
fazer sem Ele.

É preciso, na realidade, conceber o conjunto da sua vida, o conjunto das suas ações,
como imperfeitas e incompletas, enquanto vocês não atuarem, de alguma maneira, diretamente pela Luz e

pelo que foi denominado Inteligência da Luz, em vocês.
Se a Inteligência da Luz trabalhar em vocês, isso quer dizer, é claro, que vocês já alcançaram algumas Portas,

que já abriram algumas Portas e que alcançaram alguns estados da Consciência, aproximando-os da
Consciência da Luz Branca.

Então, naquele momento, irá se tornar, efetivamente, mais fácil conhecer os momentos em que ego se
manifesta (o fogo do ego) e o momento em que esse Fogo do Coração, que os preenche, age através de

vocês.
Evidentemente, o ego é sempre complicado.

O conjunto do que vai esboçar, elaborar, construir, está sempre sujeito a interpretações, a projeções, ao fato de
querer pesar, avaliar, o que é bom, o que não é bom.

Todas as ações que são formuladas pelo ego nunca são espontâneas e elas resultam sempre de uma
experiência passada, sem qualquer exceção.

*** 

A ação da Luz, e a ação através da sua Luz, ocorrem na Humildade, ou seja, a personalidade se apaga para
deixar agir a Luz.

E, naquele caso, nada do que se manifestar a vocês irá contrariar a própria Luz se, é claro, alguns
acontecimentos puderem lhes parecer opostos à Luz.

Mas o que pode parecer-lhes oposto à Luz será sempre e inelutavelmente a visão do ego que se pergunta
sobre um acontecimento que não lhe parece ir ao sentido do que ele queria.

A Luz (e isso vários lhes disseram) sempre sabe aonde ela deve ir.
Ela não tem, como eu diria, estados de alma.

Ela não tem que se perguntar.
Ela é a própria evidência.

Então, mesmo se um acontecimento lhes parecesse oposto à Luz, se vocês estiverem na Luz, não pode ser
de outra forma.

E a partir do momento, é claro, em que vocês se colocarem este tipo de perguntas, vocês recaem
inexoravelmente no princípio da Dualidade e na análise de um problema ou de um elemento que surgiu em sua

vida.
O ego é também isso.

Se houver confiança na Luz, não há qualquer razão para que esta confiança desapareça assim que um
acontecimento se manifestar.

CRISTO dizia: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.
Ele dizia também: “deixem os mortos enterrarem os mortos”.

Isso quer dizer que vocês não podem seguir a Luz e seguir a morte.
Vocês não podem seguir o que pertence à Dualidade, tudo o que está alterado, perturbado, na vida, e seguir a

própria vida.
Vocês apenas podem estar vivo, ou morto.

O ego, lembrem-se, mesmo se ele for atraente, mesmo se ele parecer protegê-los, leva-os inexoravelmente
para a morte, já que ele próprio deve morrer.

Enquanto que CRISTO, a Luz Branca, leva-os para a Vida Eterna, para a Ressurreição, para o momento da
Consciência onde não pode mais existir a mínima sede, a mínima interrogação, a mínima questão.

*** 

O impulso de CRISTO é, hoje, o de favorecer este acesso a vocês, assim que vocês aceitarem largar, eu diria,
todas as suas bagagens, sejam elas quais forem.

Vocês podem também dizer-se que, a partir do instante em que um humor se manifestar, contrário à Alegria,
bem, é claro, é unicamente o seu ego que o está manifestando e jamais CRISTO em vocês, isso é impossível.



CRISTO, neste período particular que vocês vivem, se Ele estiver em vocês, Ele nunca pode causar tristeza,
seja o que for que viver o corpo, mesmo abatido, mesmo atordoado por uma dor.

A Alegria não pode desaparecer.
Se ela desaparecer ou se ela tender a se atenuar, significa que, naquele momento, o ego está prevalecendo

sobre a Luz.
Isso pode parecer, efetivamente, para aquele que não vive totalmente a Unidade, algo impossível, pois, como

aceitar um acontecimento terrificante?
Como aceitar algo que está ferindo, com a mesma Consciência?

E, no entanto, eu lhes asseguro que isso é perfeitamente possível, perfeitamente realizável e mesmo
desejável, nisso que está se abrindo a vocês, agora.

*** 

O ego sempre vai querer reagir a tudo o que for se apresentar.
O ego sempre vai querer se intrometer, decidir.

Vários Arcanjos lhes falaram desta Presença, deste Abandono à Luz, desta rendição do ego, de algum modo.
A Humildade é realmente o único meio de deixar a Luz trabalhar, em vocês, com cada vez mais força, com

cada vez mais evidência e certeza Interior.
O ego jamais estará seguro.

Ele sempre vai fazer perguntas, ele sempre vai se interrogar sobre as coisas, sobre as decisões.
Ele sempre vai duvidar, permanentemente.

É raro que um ego esteja sempre na mesma convicção e na mesma certeza Interior, porque, necessariamente,
ele vai ser confrontado com os elementos, pelo próprio princípio da Lei de Dualidade, de ação/reação, que

virão, de certa forma, submetê-lo à dúvida, submetê-lo a: “isso é verdadeiro/isso não é verdadeiro”.
Ao passo que, quando vocês se instalam na Humildade e vocês deixam o Fogo do Espírito invadi-los, vocês
entram no que muitos de vocês começam a experimentar, às vezes com interrogação, pois, efetivamente, o
fato de encontrar-se em uma espécie de vacuidade, o fato de encontrar-se em uma espécie de Luz e de não
mais saber quem se é, o que fazer, de não mais saber o que fazia há dois minutos atrás, pode parecer-lhes,

efetivamente, preocupante, ou até mesmo causar medo.
 E, no entanto, não há outra maneira, para a Luz Branca, de se instalar em vocês e de extraí-los, de algum

modo, da Ilusão.
Apenas deste modo que irá se realizar a Ascensão.

Vocês não podem manter uma identidade e viver a Ascensão.
Vocês não podem manter seja o que for deste mundo e viver a Ascensão.

A única maneira de nada mais segurar é ter a humildade de reconhecê-lo, é ter a humildade de vivê-lo e,
principalmente, de ir para a outra expressão importante desse Fogo do Espírito que é a Simplicidade.

*** 

Na sua vida, assim que algo não estiver mais simples, pode-se dizer que é sempre o ego que está envolvido,
jamais o Espírito.

O Espírito, a Luz CRISTO, irá sempre para mais simplicidade e irá levá-los a viver a Simplicidade.
Esta confiança inabalável é a ação da própria Luz.

A partir do momento em que isso não mais se mostrar simples (seja em vocês, em seus mecanismos de
pensamento, em suas interrogações, em seu mental), a partir do momento em que algo se tornar complicado,
vocês podem estar certos de que, naquele momento, a Simplicidade não está mais presente e muito menos a

Luz.
A Luz é extremamente simples.

Ela coloca vocês nos estados de Alegria, de Paz, isso lhes foi dito.
Mas mesmo na sua vida comum, ela vai colocá-los nesses estados onde vocês irão aperceber-se, vocês
mesmos, enquanto observador, de que vocês poderão viver um acontecimento, seja ele qual for, sem ser

afetado de maneira alguma.
Na realidade, CRISTO vem chamá-los, Ele vem permitir a preparação final desta Ascensão, desta

Ressurreição e vocês não podem ressuscitar, é claro, estando apegados a qualquer coisa deste mundo.
Isso foi dito de várias maneiras.

Naturalmente, aquele que estiver no ego vai compreender isso como a necessidade de renunciar a todos os
setores da sua vida e ele, é claro, não terá compreendido.

É exatamente o que o ego vai lhes sugerir: vai fazê-los crer que se vocês deixarem isso, aquilo e aquele outro,
vocês irão encontrar CRISTO mais facilmente.

*** 



Essa Renúncia não é uma renúncia, obviamente, à sua vida, já que vocês devem estar plenamente vivos para
viver CRISTO.

Mas ser humilde e ser simples não é renunciar à sua própria vida, porém é renunciar aos componentes da vida
que foram construídos e que impedem, justamente, de se Abandonarem totalmente à Luz.

Muitos de vocês viveram experiências, entre aqueles que se abrem (durante os últimos anos ou ainda agora),
que os levaram a se desprender, que os levaram a formas de reflexão: por que o sofrimento?

Por que é que eu perco um cônjuge, um trabalho?
Por que é que tudo muda?

O porquê será sempre oriundo do ego.
Por outro lado, a resposta virá sempre do Espírito.

É o momento em que, justamente, não há mais por que.
Isso pode parecer paradoxal, mas a Luz é uma compreensão total.

Mas é uma compreensão, é o conhecimento Interior, que nada tem a ver com uma sequência lógica, tal como o
ego a concebe.

Por exemplo, se vocês sentirem dor em algum lugar, vocês irão buscar compreender (física, energética ou
psicologicamente), conforme o seu grau de abertura, por que vocês sentem dor e por que vocês manifestam

esta dor ou esta doença.
E é lógico.

O ego humano é de tal forma que ele sempre quer explicar, compreender, apreender-se de uma sequência
lógica.

Mas a sequência lógica, na encarnação e na dualidade, nada tem a ver com a lógica do Espírito e da Luz.
Deste modo, portanto, a mesma dor, a mesma doença, o mesmo distúrbio, vivenciado pelo ego e vivenciado

pelo Espírito, não dá de qualquer maneira, perfeitamente, o mesmo resultado.
O que é vivenciado pelo ego vai se expressar por uma interrogação, por um mal-estar, por uma perda de

alegria e nós todos vivenciamos isso através de uma dor, de uma perda, de uma doença.
Por outro lado, assim que o Espírito os vivificar, assim que CRISTO começar a trabalhar em vocês, a primeira
coisa que Ele vai lhes dizer, mesmo se isso não for em palavras, é exatamente esta frase: “deixe os mortos

enterrarem os mortos, e siga-me”.
Ele vai lhes dizer: “os mortos não são exteriores a vocês”, esses mortos também são vocês.

É tudo o que vocês arrastam (da sua história, do seu passado) que os impede e que nos impediu a todos, de
estar totalmente no instante presente.

Aí também, vários Arcanjos, várias Irmãs e Anciãos falaram de tudo isso, através das Estrelas, das Trilhas, dos
Eixos, de tudo o que se foi deixado viver e assimilar pela Luz, em vocês.

*** 

O que eu quero dizer hoje é que é tempo, agora, ainda assim, de superar tudo isso e de entrar na Consciência
pura, ou seja, realmente, nesta fé total na Luz, que vai conduzi-los ao que vocês são, além de qualquer limite,

além de qualquer veleidade de ação ou de reação, em meio a este mundo.
Eu quero lhes falar de tudo isso, principalmente em relação a esta época.

Porque, é claro, os tempos que se abrem a vocês são tempos que eu qualificaria de extremamente conflitantes
para a Terra e, em todo caso, para tudo o que pode resistir, que pode se opor, à Luz Vibral, a CRISTO.

Mas como vocês sabem, tudo o que acontece fora acontece, exatamente da mesma maneira, em vocês.
Não há nada que se possa chamar de “exterior”.

Como já foi dito, mesmo por Anjos, por Arcanjos e por outros: quando a asa de uma borboleta se quebra, todo
o Universo fica abalado.

Efetivamente, na Consciência Una, em CRISTO, vocês não podem permanecer insensíveis e é, aliás, uma das
características um pouco paradoxais: falamos de desapego, de Abandono à Luz, de Humildade, de

Simplicidade, mas não lhes falamos de insensibilidade.
Simplesmente, a sensibilidade do Espírito não tem mais tomada no corpo, não tem mais tomada na alma e se
vive na Consciência, e simplesmente na Consciência, mas não mais através de um afeto, de uma emoção ou

do mental.
É nesse sentido que tudo o que acontece no Universo, tudo o que acontece no Sol (e talvez vocês já tenham

sentido) se repercute, instantaneamente, em vocês.
O que vai acontecer, agora, do outro lado do planeta, na Consciência de CRISTO: quando um ser humano

sofrer, naturalmente este sofrimento estará em vocês.
É além da compaixão, é além de querer sentir pena, mas isso está em vocês, também.

Porém, a diferença é que, quando a Luz CRISTO estiver aí, bem, este sofrimento, esta dor (a sua como aquela
do outro lado do planeta), é metabolizada, é de algum modo transcendida, de imediato, pela Consciência de

CRISTO, em vocês.

*** 



Dessa forma, então, essa é uma maneira de viver a Unidade da Consciência, a Consciência Unificada, de se
aproximar de CRISTO, ou seja, como Ele dizia: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês

fazem”.
Vocês poderão dizer também esta frase: “o que é feito ao menor de vocês, é a vocês mesmo que é feito”.

E, no entanto, não há, nesta frase, qualquer veleidade, qualquer vontade de julgamento, de condenação seja do
que for, pois, naquele momento, o que é julgado como exterior, o que é condenado, é também condenado, em

vocês.
Isso não é um jogo de palavras, é a realidade Vibratória do Espírito, da Lei do UM, da Graça.

Então, é claro, enquanto não houver Humildade, Simplicidade, ou vocês estão indiferentes, ou vocês estão
insensíveis, ou vocês estão fragmentados, para citar o IRMÃO K.

E o que está fragmentado, obviamente, não se comunica com esses diversos fragmentos.

*** 

A Unificação da Consciência, o retorno de CRISTO, convida-os a expandir a sua Consciência até os confins do
Universo, a fim de não mais estar separado.

E para isso, é preciso respeitar a Humildade e a Simplicidade, pois, se vocês quiserem se apropriar da Luz, se
vocês quiserem manifestar qualquer veleidade de posse desta Luz (e não ser a Luz, mas possuir a Luz),

naquele momento, vocês irão voltar imediatamente para a Dualidade.
Isso vai requerer, ainda uma vez, um aprendizado extremamente mais rápido, porque, agora, vocês podem

observar vocês mesmos.
Observar-se, não para deixar-se de se identificar pelo ego, mas, simplesmente, porque a Consciência da

Unidade está presente (em parte, pequena ou grande, em vocês) e é esta parte que lhes permite, justamente,
observar como se expande a própria Consciência.

Dessa maneira, então, vocês poderão se ajustar, com mais ou menos êxito, nos primeiros momentos.
Este ajustamento será tanto mais fácil se vocês mantiverem no espírito esta Humildade e esta Simplicidade.

Desde já dizer para vocês, o que chega para vocês, não é nem sua culpa, nem a culpa do outro.
Se vocês aceitarem a Unidade e viverem a Unidade, o que chega tem sempre um sentido e uma função:

permitir-lhes ir para mais Simplicidade e para mais Humildade.
A partir desse princípio, nada há para condenar, nem em vocês nem no exterior, nada há para julgar, nenhuma

ofensa para manifestar, nenhuma emoção e nenhuma atividade mental.
Se vocês suportarem, de algum modo, com consciência, vocês irão se aperceber então de que, bem

depressa, vocês irão penetrar em outros estados da sua Consciência onde a Paz poderá se instalar, onde
vocês poderão se manter nos seus Quatro Pilares, como isso foi dito, e vocês poderão, sobretudo, escapar ao

que o Bem Amado João lhes disse, ou seja, a esse Choque da Humanidade que agora chegou.

*** 

Naturalmente, o ser humano sempre teve tendência (e isso lhes foi dito), em sua vida, de se resguardar.
De resguardar-se de tudo, de ocupar-se em antecipar muitas coisas, seja com relação aos alimentos, ao

dinheiro, ao afetivo, ao amanhã.
Ao passo que a Consciência de CRISTO vem dizer-lhes que o amanhã não existe, que o ontem não existe.

E, evidentemente, é muito difícil para o ser humano (mesmo se ele o aceitar intelectualmente) estabelecer-se
totalmente, fazer como o pássaro que não se preocupa com o amanhã.

Mas, é claro, se vocês quiserem voar, se vocês quiserem se tornar uma borboleta, como diria o nosso
Comandante, vocês não podem permanecer uma lagarta.

O comportamento deve mudar, irremediavelmente.
O impulso de CRISTO e CRISTO que vem bater à sua porta vão agora convidá-los a mostrar e a demonstrar o

que vocês realizaram: o que vocês têm feito da sua vida?
O que vocês têm feito do que vocês conhecem da Luz?
O que vocês têm feito do que vocês vivenciaram da Luz?

Convidando-os, não para um julgamento, não para uma condenação, nem para uma responsabilidade, mas sim
para uma Mestria, no seu sentido mais nobre, do que pode a Luz, em vocês, se vocês aceitarem que é Ela que

conduz a sua vida, da mesma maneira que se vocês aceitarem alcançar a sua Dimensão de CRISTO.
A sua Dimensão de CRISTO nada tem a ver com a sua condição limitada sobre este mundo.

*** 

Portanto, a oportunidade que vocês têm, por que é uma oportunidade, isso que, na minha época, era muito
mais difícil.

Obviamente, nós fomos ajudados da mesma maneira que vocês.
CRISTO estava aí para alguns.



Os Anjos estavam aí e me acompanharam também na minha ação, mas eles estão aí, também, para vocês,
hoje, de maneira muito mais patente.

Vocês têm a oportunidade de sentir a sua presença, vocês têm a oportunidade de poder estar em ressonância
com eles, como lhes disseram.

Nós todos estamos em vocês, nada é exterior.
Quando nós lhes dizemos, isso não é uma frase bonita, é realmente a estrita verdade da Consciência Unificada.

Foi-lhes dito que o conjunto da vida é uma projeção.
Então, é claro, quando vocês sentem dor, é fácil dizer que isso é apenas uma projeção.

Sim, isso pode ser extremamente difícil de viver enquanto vocês estiverem no ego.
Mas se vocês se abandonarem a CRISTO, vocês vão ver que, seja qual for o sofrimento, a doença, seja qual

for o inconveniente da vida, isso não tem mais qualquer sentido e será transcendido pelo Amor e por CRISTO.
Observem, observem ao redor de vocês e se interessem pela vida de algumas Estrelas.

Eu penso especialmente em GEMMA GALGANI, em Santa TERESA DE LISIEUX, eu penso na Irmã YVONNE
AMADA DE MALESTROIT.

Observem a vida delas.
Vocês vão ver que, sejam quais forem os elementos, os acontecimentos que elas suportaram (e a mulher é

muito mais resistente do que o homem para isso), bem, essas mulheres mantiveram a capacidade, mantiveram
a sua conexão com CRISTO e vivenciaram, independentemente do que viveu o corpo, do que viveu a
personalidade, não uma fé, mas uma vivência real e uma conexão permanente com a Luz Branca, com

CRISTO.
Hoje, todos vocês são levados a se tornarem Irmãs YVONNE AMADA DE MALESTROIT, todos vocês são

levados a se tornarem GEMMAs GALGANI, sem qualquer exceção.
Isso significa que as circunstâncias da vida que se abrem a vocês, agora, vão ser extremamente perigosas,

exteriormente.
E esse perigo no exterior vai ser vivido, também, em vocês.

Vocês vão viver as revelações finais onde a Luz irá procurar até achar as últimas sombras que vocês quiseram
esconder, irá procurar até achar os últimos medos que vocês não ousaram enfrentar.

Isso é imperativo.
Vocês devem ser totalmente transparentes e vocês não podem se tornar totalmente transparentes enquanto

existir o mínimo medo, a mínima zona de sombra, a mínima lembrança ou a mínima projeção.
Vocês devem estar nus, totalmente nus.

Vocês devem se tornar humildes, totalmente simples.

*** 

É nesta condição final que vocês vão viver esse Choque da Humanidade que se revela agora, com a
serenidade e a Alegria mais considerável.

Paradoxalmente (e isso lhes foi dito), é nessas zonas de turbulência que o ser humano descobre a sua
humanidade.

E esta zona de turbulência não se refere individualmente a vocês, ela se refere, é claro, à totalidade da Terra.
Os seus Irmãos e as suas Irmãs que não estiverem nesta Humildade, que não estiverem nesta Simplicidade,

irão viver, efetivamente, um fogo do ego que será extremamente importante.
Mas vocês, se vocês se estabelecerem nesse Fogo do Espírito, vocês irão abrandar, em vocês, esse fogo do

ego, e no conjunto da humanidade. 
Naturalmente, vocês compreenderam, esses dois Fogos estão em oposição, em contradição, mesmo lhes

sendo dito que a Consciência do ego e a Consciência de CRISTO são totalmente opostas, contraditórias, mas
elas devem, de algum modo, resolver-se em conjunto, solucionar-se em conjunto.

Do mesmo modo que toda a Terra deve se solucionar, em conjunto, no mesmo banho (e sim, todos vocês
estão no mesmo banho, a partir do momento em que vocês estão encarnados).

E o que vocês têm que viver, nesse banho, é o banho da Luz.
Esse banho de Luz, esse retorno de CRISTO, esse retorno da Luz Branca.

Se, entre vocês, vocês não quiserem ouvir falar de CRISTO, isso não tem qualquer importância.
É a mesma coisa que chega para todo mundo.

E, obviamente, os comportamentos procedentes desse banho não são, evidentemente, vocês podem
imaginar, absolutamente os mesmos para aquele que é capaz de se alinhar e para aquele que jamais, até

mesmo, ousou imaginar que esse tipo de coisas fosse possível.
É exatamente isso que se revela agora, é exatamente isso que permitiu o Lorde METATRON e que vai permitir

o conjunto da Luz que se revela, agora.

*** 

Então, é claro, a Humildade e a Simplicidade serão as suas salvaguardas.



A ausência de reação, a capacidade para não reagir no momento, vai permitir-lhes estabelecerem-se, cada vez
mais, na Eternidade do instante presente.

Cabe a vocês fazerem a experiência e compreenderem, por vocês mesmos, que quanto mais vocês estiverem
nesta atitude de espírito, mais isso irá se tornar fácil.

Mas se vocês mesmos derem crédito ao sofrimento, se vocês mesmos derem crédito àquele que estiver
reagindo, na frente de vocês, bem, vocês irão recair instantaneamente nesta Dualidade e vocês terão apenas

um desejo, que é o de subir de novo na Unidade.
E para isso, a rampa, é a Humildade e a Simplicidade.

Isso poderia parecer talvez infantil, mas é importante darmos os elementos a vocês, porque, é claro, nos
primeiros banhos de Luz total da humanidade, vocês podem bem imaginar que aqueles que jamais vivenciaram

ou imaginaram que isso pudesse existir, não vão realmente achar que isso é da Luz.
E, no entanto, isso é da Luz.

O ego irá chamar isso de terror.
O ego irá chamar isso de diferentes modos, mas certamente não da Luz Branca.

Pois eles estão tão confinados, eles estão tão medrosos (já que o confinamento está ligado ao medo), que
aquele que manifestar, vocês compreenderam, um poder, seja ele qual for, será sempre, em última análise,

presa dos seus próprios medos.
E ele projeta, portanto, esse poder exterior para evitar encontrar-se confrontado com o seu medo.

Obviamente, alguns chefes poderosos vão dizer: “sem dificuldade, sem medo”.
Mas eu garanto a vocês que, no interior, o medo será colossal, mesmo se houver ali uma negação.

Pois, evidentemente, a negação é um elemento importante.
Negar que aquele que está do outro lado do planeta e que morre de fome não faz parte de vocês é muito fácil
do alto da sua torre de marfim, rodeada de dinheiro, mas isso vai se tornar perfeitamente outra coisa quando

CRISTO chegar, acreditem em mim.
E CRISTO está chegando.

*** 

Dessa maneira, portanto, vai existir, naturalmente, sobre esta Terra, uma mescla de emoções, uma mescla de
mecanismos importantes de eliminação ou de tomadas de consciência.

Tudo isso não ocorre na paz para todo mundo, mas, evidentemente, a conclusão será a paz para todo mundo.
Sejam humildes, dignos e humildes.
Sejam simples, dignos e simples.

Sejam fortes na Luz.
Sejam fortes, em CRISTO, e não na sua pequena presença.

Sejam fortes na Vida e não nesta vida.
Se vocês respeitarem isso, se vocês memorizarem as minhas palavras e se vocês forem capazes, além dos
seus espaços ditos de alinhamento, de oração, de meditação, de se centrarem de novo, naquele momento,

quando vocês forem confrontados com este tipo de coisas, vocês vão se aperceber de que tudo irá acontecer
na Alegria.

Isso não é uma palavra em vão.
Vocês irão descobrir esta Paz, o que foi chamado de Sat Chit Ananda, no oriente, este estado de Felicidade,
de Alegria onde, aconteça o que acontecer (eu digo, sim, aconteça o que acontecer), vocês irão manter esta

Alegria e esta Consciência Unificada.

*** 

É tudo o que eu posso lhes desejar.
Esta é a melhor coisa que poderia acontecer para a sua Consciência, manter esta Alegria, esta Unidade e não

mais ser afetado por qualquer coisa ocorrendo no seu corpo, não mais ser afetado por qualquer coisa
acontecendo na sua cabeça ou na sua vida ou na vida do planeta, ou seja, permanecer no Coração e nesta

Unidade.
A Humildade e a Simplicidade são as suas salvaguardas, as rampas de acesso que lhes permitem viver os

Quatro Pilares e, principalmente, beneficiar-se da Inteligência de CRISTO, em vocês, permitindo conduzi-los
ao ser humano digno desse nome e, sobretudo, ao ser de espírito puro.

*** 

Aí está o que eu tinha para dizer a vocês.
Naturalmente, se houver em vocês perguntas, nós ainda temos um pouco de tempo antes de dar lugar ao

Arcanjo MIGUEL, dentro de instantes.
Eu desejo muito continuar a avançar com vocês sobre isso que eu lhes falei.



Enquanto vocês estiverem identificados com uma dor, enquanto vocês estiverem identificados com
uma emoção, enquanto vocês estiverem identificados com um pensamento, vocês não estão em CRISTO.

Pois, se vocês estiverem em CRISTO, então, naquele momento, não há nem emoção, nem pensamento, nem
dor.

Seja qual for a dor que estiver presente, seja qual for a emoção que estiver presente, seja qual for o
pensamento que estiver presente, vocês tomam consciência e vocês vivem que vocês nada são de tudo isso.
Isso não é uma invenção da mente, isso não é uma ilusão, mas isso é, realmente, ao que vocês são levados a

viver, em CRISTO.
E isso é agora.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, meus Irmãos e minhas Irmãs, como Melquizedeque da Terra (Elemento Terra), é-me dada a
possibilidade de Comungar com vocês, na sua carne e na Luz CRISTO.

Essa será a minha maneira de saudá-los e de amá-los.
Eu lhes digo certamente até mais tarde.

Preparemo-nos.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou Mestre PHILIPPE e eu lhes digo, até mais tarde.

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

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
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- Ensinamentos de PHILIPPE DE LYON -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110825_-_PHILIP...

~ JOGO DE ATRAÇÕES ~

Minhas Irmãs e meus Irmãos encarnados, eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Que a Paz de CRISTO esteja em vocês.

***

Eu venho, a pedido dos Anciãos, e continuando assim minhas intervenções anteriores sobre a Humildade e a
Simplicidade, eu vou prosseguir e falar a vocês sobre o jogo de atrações.

Então, se vocês quiserem, eu vou começar a minha exposição dizendo-lhes que eu vou primeiramente falar do
jogo de atrações tal como existiu desde sempre.

E eu irei falar, em seguida, da Lei de Atração que entra em manifestação, progressivamente, agora.

***

O jogo de atrações (e isso lhes foi desenvolvido de maneira mais afiada do que a minha, eu diria, pelo IRMÃO
K) consiste na ação de forças Arimânicas e Luciferianas neste mundo.

Eu vou, se vocês desejarem, considerar isso sob outro ângulo.
O jogo de atrações é, de fato, diretamente oriundo do que foi chamado de ‘sistema de controle do mental

humano’.

PHILIPPE DE LYON - 25 de agosto de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110825_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3


***

Na realidade, um ser humano, quando ele chega deste lado do Véu, sobre este mundo, é imediatamente
submetido, eu diria, a um banho histórico, um banho cultural, um banho social, um banho familiar, que vão,

amplamente, contribuir para aderir e produzir as suas próprias crenças (desta alma na encarnação), diretamente
em ressonância com as atrações presentes e que ele encontra, de maneira mais frequentemente inconsciente,

no seu meio, aí onde ele está.
De fato, vocês entenderam de imediato: jamais foi visto um índio (vivendo, por exemplo, na Amazônia) relatar

um Encontro com CRISTO ou qualquer crença em relação com CRISTO.
Naturalmente, hoje, no século XXI, existem crenças diferentes em função do que diversos povos, abertos a

outros povos, têm encontrado, fazendo com que os seres, por exemplo, neste país (França), podem se tornar
budistas, podem se tornar islamistas, podem se tornar protestantes, podem se tornar, de fato, o que eles

quiserem, em função da sua íntima convicção, como dizemos, ou das suas experiências pessoais.
Mas (exceto ao que acontece na idade adulta, em geral, após reflexão, após experiência) um ser humano que
se apresenta em um país, durante o seu nascimento e principalmente antes do século XX, vai ser, de algum

modo, dependente das atrações, das tradições e vai aderir naturalmente ao que está presente nesse ambiente.
Assim tem agido o sistema de crenças do mental humano que é, de qualquer forma, um reservatório de
egrégora de forças (tendo existido além do astral e, então, no nível do mental) subsistindo ainda hoje.

Porque eu os lembro de que é a esfera astral coletiva que tem tendência a ser dissolvida.
A esfera mental, quanto a ela, estando ainda parcialmente intacta, porque ligada diretamente a um dos

envelopes isolantes, chamado de ionosfera.

***

A magnetosfera, ela, foi em parte destruída há alguns anos (em todo caso tornou-se permeável), explicando o
desaparecimento progressivo e o princípio da dissolução (abordado pelo Arcanjo MIGUEL) devido à radiação

do Ultravioleta ou do Espírito Santo.

***

Os jogos de atração de um ser humano, em geral, vão acontecer no conjunto dos seus setores de vida,
condicionados, de maneira invisível, não pelas suas experiências, mas pelas crenças veiculadas, tanto pelos
parentes, como pelo que ele vai descobrir, por ele mesmo, durante o seu aprendizado de vida, que começa

desde o nascimento e prossegue, rapidamente, até a escola.

***

Uma série de elementos (compreendendo tanto a linguagem, como a história, como a matemática, como todos
os ensinamentos e todos os jogos afetivos) vai contribuir e contribuir para fazer com que o ser humano seja, de

algum modo, banhado, permanentemente, nesse sistema de crenças.
O conjunto da vida vai então ser colorido, em um primeiro momento, por esse banho, bem inconsciente, e ao

qual o ser humano (salvo experiência particular) tem apenas pouca chance de extrair-se, pelo menos na
primeira parte da sua vida.

Seja o que for o que chamamos, todos nós, de crise da adolescência, em geral, a estruturação do que é
denominado emocional, mental, etéreo, vai ocorrer sob a influência direta ainda desses fatores.

Depois, é claro, as experiências particulares realizadas e vivenciadas por esta alma, podem levar a mudanças
de direção.

O jogo de atrações tal como foi orientado, digamos, vai conduzir a alma, naturalmente, a desposar o que há sob
os olhos, correspondendo, por exemplo, ao que nós chamamos de casamento, de união, ter filhos, ter uma

profissão, em suma, tudo o que faz a vida da maneira mais habitual e trivial.

***

Então, é claro, segundo a herança pessoal e a herança parental, uma alma vai ser mais fixada sobre tal ou tal
inclinação da sua vida, mas vai, de qualquer forma, servir-se dos banhos de ressonância e de atração

existentes para construir a sua personalidade e desempenhar, ela também, o papel de atrações.
Quer esteja, ainda uma vez, em relação direta com o meio familiar, com todas as esferas da vida, tudo isso vai

se desenrolar, inconscientemente, com um conjunto de crenças inculcadas, que vão necessariamente ter
efeitos sobre a vida da pessoa.



***

O problema é que o ser humano é feito de tal forma que ele adere, sem qualquer condição prévia (na maioria
das vezes), a esquemas rotineiros, a esquemas que se reproduzem e que vão segui-lo por toda a sua vida.
Obviamente, resulta desta conduta (pelo menos nos primeiros tempos, mas eu nada iria lhes ensinar) um

sentimento de satisfação, um sentimento de estar no seu lugar correto.
Isso se refere tanto aos estudos realizados, como à escolha de uma profissão ou de um parceiro de vida.
Até bem recentemente, podíamos observar que o ser humano, independentemente do continente, de um
extremo ao outro da sua vida, contentava-se com o que lhe era inculcado, com o que lhe era perceptível.

Raras sendo as almas podendo sair, de alguma forma, desta espécie de condicionamento, embora
involuntário, e experimentar, explorar, outra coisa que o usual.

Evidentemente, as circunstâncias da vida (e principalmente desde uma geração ou duas, poderíamos dizer)
são profundamente diferentes e isso, todos vocês vivem em todos os países: o que foi adquirido (como um

cônjuge ou um parceiro) é questionado.
Troca-se de parceiro, troca-se de trabalho, troca-se de região, troca-se de opinião, também.

Tudo isso é, afinal, bastante novo, em relação à rigidez das crenças que podiam existir e condicionar a vida de
um ser humano (eu poderia dizer globalmente) desde o seu nascimento até a sua morte.

***

E depois, o mundo dito moderno fez aparecer novas coisas.
Essas novas coisas, na maior parte, oriundas do que é chamado de técnica e de tecnologia ou de ciência,
tendo tido por vocação (e isso o IRMÃO K desenvolveu amplamente) facilitar, de alguma maneira, a vida

ordinária, torná-la menos abrangente, a fim de liberar tempo para outra coisa.
Esta outra coisa é, antes de tudo, destinada a criar novas necessidades, novos desejos e novas coisas a

explorar.
 Então, é claro, que isso seja chamado de férias, que isso seja chamado de televisão, que isso seja chamado
de informática, de música (qualquer coisa que pode estar e sair, por assim dizer, de uma caixa), de automóvel,

tudo o que finalmente lhes permite sair do contexto habitual, como era conhecido ainda há cem anos, e que
poucas coisas podiam, de algum modo, modificar porque, simplesmente, elas não existiam.

Esta ‘qualquer coisa’ de diferente veio completar ou modificar o que era comum, eu diria, para todos os seres
humanos sobre este planeta.

***

Como vocês sabem agora, desde cerca de uma geração, houve uma modificação da atmosfera Vibratória
(vamos chamá-la assim) da Terra que ocorreu progressivamente.

Pouco a pouco, foram adicionadas, à humanidade, novas frequências que entraram, progressivamente, sobre
esta Terra, desde uma geração.

***

Paralelamente a isso, uma série de novos elementos (e se vocês ali prestarem atenção), além da vida ordinária,
familiar, profissional, afetiva, tudo o que está ligado aos sentidos que são associados à visão e à audição,

tornou-se cada vez mais importante na vida.
As cidades tornaram-se iluminadas, há luzes por toda parte.

O barulho tornou-se constante: o barulho dos veículos, o barulho das ondas passando pelas caixas como o
rádio, a televisão, os motores.

Um conjunto de coisas novas apareceu, vindo cativar o homem e lhe dando uma sensação de liberdade, nova,
e principalmente criando ‘jogos de atração’ profundamente diferentes, chamados de divertimento, lazer, férias,

tudo o que podia, de alguma forma, atrair pelo desejo, atrair por tudo o que estava ligado à necessidade de
possuir tal coisa ou tal coisa e viver, aí também, tal coisa ou tal coisa, ligada a essas novas tecnologias e a

esses novos meios que estavam presentes no mundo moderno (e que começou antes mesmo de uma
geração, ou seja, desde o início do que foi denominado ‘era industrial’).

***

O ser humano evolui, apesar desta novidade, sempre em um mundo de desejos, um mundo de projeção de um



ideal.
Evidentemente, tudo isso intercalado (como desde sempre) por momentos de incerteza, momentos de crises,

de guerras, mas sempre em uma perspectiva de melhoria futura.
O ser humano, de maneira geral, foi pouco a pouco acostumado a novos sistemas de crenças, a novos

impulsos de desejo.
Esses impulsos de desejo tornaram-se mais flagrantes.

 Mais flagrantes, em todo caso, para aquele que olha o exterior, porque aparentemente, hoje, o ser humano
absolutamente não é incomodado, aparentemente, pelo fato de olhar imagens, absolutamente não é

incomodado pelo fato de escutar alguma coisa que sai de uma caixa ou de se deslocar de uma caixa a outra do
planeta, de maneira, para alguns, perfeitamente familiar.

Na realidade, o conjunto desses meios novos permitiu ao ser humano ampliar o conhecimento exterior deste
mundo.

Obviamente, não é questão de negar, nem de rejeitar os avanços significativos (presentes para a maior parte
dos povos) trazidos por esses meios novos.

Mas além desses simples meios de facilitação, é preciso realmente colocar-se a questão da sua finalidade.
E a finalidade (como lhes falou, justificadamente, IRMÃO K) é, logicamente, sempre e sempre mais aprisionar
o homem nas atrações, afastando-os, de fato, do sentido do que ele É, afastando-o, sempre mais, do Espírito.

***

Paralelamente a isso, os modelos ditos religiosos ou tradicionais que estavam presentes (alguns, desde
milênios) adicionaram uma série de conhecimentos inéditos relacionados à vida da alma, ao conhecimento da

psicologia, das interações mais finas entre os seres.
Como se esta sociedade que descobria os lazeres, o tempo livre, tivesse necessidade de conhecer muito

mais do que o que não podia ser transmitido pelas religiões, pelas tradições.
Dessa maneira apareceram os ‘impulsos’, bem reais, visando conhecer a alma, experimentar conhecimentos

novos, tudo isso dando, é claro, uma sensação de progresso, de avanço.
Aliás, é o nome que isso leva: avanços técnicos, tecnológicos, científicos, aperfeiçoamento do quadro de vida.
As épocas gloriosas da química e dos conhecimentos científicos eram esperadas para trazer, no seu começo,

todas as respostas ao ser humano e elas trouxeram respostas, mas que, infelizmente, encontraram-se muito
rapidamente limitadas pelas consequências que vocês veem hoje.

Essas consequências já têm efeito sobre a Terra.
Essas consequências são, antes de tudo, uma degradação, sem qualquer proporção com o que já existia

antes, do que eu chamo de Corpo Etéreo humano, levando ao aparecimento de doenças novas, de problemas
novos, sem que jamais o homem coloque a questão da causalidade desses elementos novos.

***

Evidentemente, hoje, nos elementos que são trazidos pelas pesquisas, percebe-se bem depressa que tudo o
que é química, tudo o que é física, possui inconvenientes que começam a ser revelados de maneira muito

importante.
Mas será que, no entanto, o ser humano recuou em relação a isso?

Não.
Na realidade, a atração e o jogo de atrações tornaram-se tais que o ser humano se deixou, ainda mais, ser

possuído por todos esses meios de conhecimentos que lhes foram dados.
Além disso, como houve, efetivamente, uma libertação, uma liberação, com relação às crenças muito mais

antigas (sejam religiosas, sejam morais ou até mesmo em meio a uma família) houve uma forma de
emancipação que apareceu progressivamente referente, aí também, a todos os setores da vida.

Não é questão de julgar isso (por mim), mas simplesmente de constatar essas coisas.

***

O jogo de atrações (em todo caso, para o ocidental) tornou-se o meio de criar projeções e desejos, cada vez
mais importantes, diante do que era mostrado.

De fato, é muito mais fácil querer, por exemplo, viajar para um dado país depois de ter visto um filme, do que
depois de ter lido a história de um viajante que teria ido lá.

O efeito é muito mais imediato e rápido.
Na verdade, sempre houve escritores que relataram diários de viagem, mas esses livros raramente suscitaram

o desejo de ir para lá.



Por outro lado, a imagem, ela, executa muito melhor este fim: a imagem de algo a comprar, a imagem seja do
que for que vem, de alguma maneira, estimular o que é chamado de ‘desejo’.

Expresso assim de forma diferente, eu apenas faço reconstituir o princípio da ATRAÇÃO e da VISÃO, ou seja,
do eixo falsificado que os leva sempre a mais materialidade, de maneira coletiva.

Ao mesmo tempo, a vida da alma é revelada.
A alma teve necessidade de emancipar modelos ditos tradicionais, religiosos e de descobrir as leis novas.
Isso correspondendo a um verdadeiro impulso, mas, aí também, controlado por aqueles que já controlavam

todos os outros sistemas.
Deste modo surgiram, pouco a pouco, modelos espirituais de compreensão da alma e modelos psicológicos.
E, é evidente, todo progresso, seja qual for (tecnológico, social, espiritual) era supostamente obtido de uma
liberação do homem, ou, em todo caso, de uma satisfação maior por uma sede legítima de conhecimentos.

***

Em meio a isso, os jogos de cada um, as atrações de cada um podiam culminar, evidentemente, em conflitos
de interesse, seja em uma família, seja entre países (e tudo isso vocês conhecem).

Tudo isso está ligado (e isso lhes foi falado também) ao corpo de desejo, à personalidade, à necessidade de
propriedade, de posse, que pareciam perfeitamente lógicas já que o conjunto da humanidade comportava-se

assim.
E os povos primitivos, que diziam exatamente o oposto, foram amplamente cortados da sua liberdade (e isso
vocês sabem também, no nível histórico, que se refira à América do Norte, que se refira à América do Sul ou a

outros povos nativos presentes em outros lugares, sobre esta Terra).

***

E depois (desde agora uma geração) a Luz do Ultravioleta, do Espírito Santo começou a trazer,
progressivamente, sobre esta Terra, impulsos novos.

Estes impulsos novos não foram captados, é claro, no início, por muitos seres humanos.
E depois, progressivamente, estes impulsos novos começaram a ser captados e a transformar, de maneira

muito limitada, em um primeiro momento, a sede das almas, dos Espíritos e dos corpos que eram submetidos
a essa Irradiação.

A abertura da alma, para esses seres, não bastava mais para explicar ou para satisfazer a sua vida, aqui, na
encarnação.

***

O primeiro dos impulsos (há quase 30 anos) foi interessar-se, no nível da humanidade, pelo que foi chamado
de pós-vida.

Naturalmente, havia um precedente, com várias pesquisas que haviam sido realizadas no espiritismo.
E depois, progressivamente, os meios novos chegaram e surgiram e permitiram ao ser humano colocar-se a

questão do pós-vida.
Testemunhos cada vez mais numerosos apareceram.

Obviamente, esses testemunhos eram profundamente diferentes, segundo o banho cultural desses seres
humanos que viviam essas experiências, do outro lado, antes de retornar.

Como se houvesse, efetivamente, uma influência cultural, um banho cultural, um banho de crenças, também, do
outro Véu.

E depois, por cima, os dados históricos, que haviam sido ocultados, começaram a aparecer.
Outras civilizações começaram a ser abordadas progressivamente e revelaram segredos que, mesmo tendo

sido escondidos, permitiram, para aqueles que estavam interessados, compreender que a civilização dita
ocidental, tecnológica, tinha regredido, não sobre um plano tecnológico, mas sobre um outro plano, por outras

civilizações qualificadas como arcaicas.
Dessa maneira, a vida pôde se desenvolver, expressar-se, harmonizar-se, segundo princípios que nada têm a

ver com os princípios da sociedade moderna ocidental.
Progressivamente, a chegada de tudo isso permitiu a alguns seres (e isso é muito recente), não mais de

maneira excepcional (como alguns Anciãos ou algumas Estrelas), escapar, de alguma forma, ao
condicionamento da alma, ao condicionamento da personalidade e descobrir alguma coisa que não era

absolutamente conhecida nem descrita, de maneira formal, mesmo para os seres tendo vivenciado essas
experiências da Unidade.

Disso também vocês sabem.



***

Aí onde eu quero chegar é, evidentemente, vocês veem isso ao redor de vocês: uma grande maioria da
humanidade está ainda, muito amplamente, submissa aos jogos da ATRAÇÃO e da VISÃO, aos jogos da

falsificação (seja espiritual ou na sociedade) onde existem, é claro, princípios que vocês conhecem
perfeitamente, por sofrê-los, ou então por deles se beneficiar.

Tudo isso que é denominado: predação, competição, emulação, necessidade de sucesso.
E isso é parte integrante (e quase evidente) de todos os setores da sociedade, aqui como em outros lugares.

Raros são os seres humanos que puderam escapar (sem ali se machucar, eu diria) a esta sociedade moderna,
mesmo entre os povos ditos primitivos, que tinham, no entanto, um Espírito muito mais presente, eu diria, do

que o ocidental.

***

Então, hoje (e em particular desde pouco tempo, ou seja, há dois anos e agora), desde o início do ano que
vocês vivem, foi declarada a Liberação da Terra, do Sol, a Liberação do ser humano, podendo conectar com o

Espírito, com A FONTE, dar-se conta das diferentes alterações que puderam existir neste mundo.
Obviamente, mesmo entre todos esses seres que vivenciaram essas transformações, muitos não foram

capazes, até agora, de se afastar desse condicionamento, para desembaraçar-se completamente.
Disso nós estamos perfeitamente conscientes porque nós o vemos.

O que eu quero dizer é que, agora, todos os jogos de atrações vão ser substituídos muito, muito rapidamente,
pelo que foi chamado de Lei de Atração.

Ora, a Lei de Atração nada tem a ver com os jogos de atração.
A Lei de Atração da Luz consiste em precipitar, de algum modo, isso no que vocês creem, no que vocês
aderiram e torná-lo visível (isso também foi explicado, longamente, por diferentes Anciãos, por diferentes

Estrelas, pelos Arcanjos, também).

***

O problema é que aqueles que ainda têm ligações com esse sistema de crenças do mental humano, aqueles
que ainda têm ligações (porque é o usual, porque eles não têm, muitas vezes, consciência, enquanto tendo
vivenciado Encontros com a Luz, bem reais) não estão distanciados, nem afastados do que compõe a vida

ordinária.
E, naturalmente, isso era bem lógico, porque era preciso ganhar a vida, porque era preciso manter o papel na

família, havia efetivamente o que todos nós chamamos, durante a nossa vida, de obrigações.
A Lei de Atração (que está ligada à precipitação da Luz Branca, das Partículas Adamantinas, que muitos de
vocês começam a perceber) vai, a partir de certo limiar (que está muito próximo em termos do seu tempo

humano) chegar, realmente, a modificar totalmente as atrações e, de alguma forma, precipitá-las, vindo realizar
e cumprir as palavras de CRISTO (que nunca foram cumpridas até hoje).

Porque, é claro, aqueles que se aproveitavam desse sistema de controle do mental humano sabiam
pertinentemente que eles não teriam nada a pagar, nem neste tempo, nem em um futuro.

Contrariamente a alguns ensinamentos tendo falado de Liberdade, de livre arbítrio, de ação/reação e que cada
um ia pagar, em uma outra vida, todo o Mal que havia feito (com todas as noções, obviamente orientais,

enxertando-se em cima) e, para a mente ocidental abrindo-se a este orientalismo (qualquer que seja a maneira
que ali se abria), vindo substituir o princípio de uma Vida futura Eterna, de uma Ressurreição da carne,

substituída pela noção de Ressurreição e de Reencarnação.
A Luz vem Revelar.

Disso também vocês sabem.
Ela vem mudar o jogo de atrações e substituí-lo pela Lei de Atração e a Lei da Graça.

Ou seja, exatamente o que vocês irão manifestar na sua vida (e alguns de vocês já vivem isso) em relação à
Transparência ou à não transparência que é a sua vida.

Isso significa que a cada dia, doravante, vocês irão ser, não confrontados, mas colocados face a face com o
seu próprio futuro, com as suas próprias crenças e também com as crenças que vocês mantiveram.

O desdobramento, a revelação da Luz, a chegada de CRISTO, da Luz Branca, reflete-se agora (como isso foi
nomeado) pela dissolução de todas as ilusões.

***

Então, é claro, esta dissolução não é a mesma conforme os países, porque as resistências não são as
mesmas conforme os países, porque os seres humanos que compõem os povos, nos países, não têm as



mesmas crenças, mesmo dentro do sistema de controle do mental humano.
Naturalmente, aqueles que criaram este sistema de controle do mental humano tinham todo interesse (e é um

antigo provérbio que vocês conhecem) em governar: é preciso ‘dividir’.
E quanto mais as coisas são divididas, mais fácil é para governar.

Isso foi perfeitamente aplicado por aqueles que controlavam o sistema de controle do mental humano,
estabelecendo, conforme os países, conforme os continentes, conforme as raças, crenças profundamente

diferentes e totalmente adaptadas à evolução racial ou à evolução dentro de um país, permitindo melhor
controlar, de algum modo, o ser humano.

***

A Lei de Atração que chega, agora, sobre a Terra, vai colocá-los, realmente, face a face.
E aqueles que se tornarem eles mesmos Transparentes, ou seja, aqueles que não tiverem mais se deixado

tomar seja pelo que for no seu domínio de crenças próprio e íntimo, aqueles que tiverem se desvencilhado de
todas as crenças (e sejam quais forem as obrigações mantidas pelo respeito, pela sociabilidade, pela

afetividade), e que tiverem a lucidez para aquiescer à Luz, é claro, irão viver a Lei de Atração da Luz, na sua
plenitude, e não terão, obviamente, absolutamente nada a pagar, nem a restituir, de algum modo, e irão viver a

Graça com evidência e facilidade.

***

Não vai ser o mesmo (vocês sabem) para todas as almas que aderiram e que se fortaleceram elas mesmas
nessas crenças de separação: essas crenças da alma que, de alguma maneira, sempre as afastaram mais do

Espírito.
E vocês sabem que isso corresponde, inteiramente, a uma série de medos que, em última análise, fazem

apenas refletir uma aquisição de poder ligada ao medo.
Quer esta aquisição de poder seja expressa em um casal, em um relacionamento entre irmãos, em um
relacionamento hierárquico (habitual e comum), quer seja nas associações de trabalho, quer seja nas

associações ditas espirituais.
Tudo o que os manteve para exercer qualquer poder (e então entrar plenamente no jogo de atrações e de

competição), vai, aí, desta vez, pelo desdobramento da Luz, realmente causar um problema.
Porque a Luz não conhece os jogos presentes neste mundo e que perduraram durante muito tempo.

***

Então, é claro, há um momento (e esse momento será anunciado e vivenciado) em que haverá necessidade,
para todas as almas presentes sobre a Terra, de viver a Luz, isto é, de compreender, sem qualquer dúvida

possível, porque isso será uma evidência, que a Luz é a Verdade e que este mundo não é a Verdade.
A partir daquele momento, a partir dessa Revelação, cada ser humano vai submeter-se à sua própria

Liberdade, à Luz.
Ou se desviar da Luz, por medo, por vontade de manter um poder (seja ele qual for) e então vai querer

continuar o jogo de atrações, mais do que viver a Lei de Atração e da Graça.
É nesse sentido que nós sempre lhes dissemos que será feito, exatamente, segundo a sua Vibração, que será

feito exatamente segundo o que vocês creem, segundo o que vocês estão apegados.
Mas ninguém mais, a um dado momento, poderá dizer que não sabia.

***

Até agora (como vocês sabem), há justaposição da Luz e do mundo da Sombra.
E isso está inscrito também, do mesmo modo, em vocês, como no que lhes é mostrado sobre este mundo.

E cada um vive a sua Luz, as suas sombras, os seus combates, se pudermos dizer, os seus Abandonos.
Mas, por enquanto, isso não chegou, eu diria, de maneira coletiva.

A partir do momento em que isso for realizado, em nível coletivo, nenhuma alma poderá dizer que não sabia, na
totalidade, os prós e os contras.

***



Nós os encorajamos (uns e outros) a irem para o desprendimento.
Não para a indiferença, não para abandonar seja o que for, na sua vida, mas, sim, para viverem diferentemente

as coisas, além de qualquer apego e além de qualquer ligação.
Desfazer-se de uma ligação não quer dizer eliminar isso ao que vocês estão ligados.

Isso quer dizer, simplesmente, compreender e mudar o ‘ponto de vista’ em relação ao que foi compreendido e
visto.

***

O tempo da Luz chegou.
O desdobramento da Luz , a chegada de CRISTO, a Liberação do Sol, da Terra, a Fusão dos Éteres, tudo

isso, a Reunificação em meio à Merkabah Interdimensional da Tri-Unidade e a Resolução desta Tri-Unidade,
terminam agora.

Existem, é claro, processos Vibratórios que se manifestam por modificações da própria Consciência, que
estão em relação direta com as percepções Vibratórias.

Chegará um momento em que ninguém poderá ignorar essas percepções Vibratórias, no momento em que a
Luz se revelar, por completo.

***

Novamente, isso lhes foi dito, mesmo se isso foi denominado de maneira particular, à época: o Julgamento
Final, não é, em nada, um Julgamento, não é, em nada, Final.

Exceto o Final e o Julgamento de tudo o que faz o desejo, o corpo da personalidade e o corpo de desejo.
Mas a Luz, lembrem-se, jamais pode ser outra coisa senão Vibração e Amor.

Somente a resistência ao Amor induz ao sofrimento.
Somente a resistência à Luz induz à própria resistência e induz ainda mais resistência.

Tudo isso, é claro, foi desenvolvido a vocês através de diferentes expressões: Abandono à Luz, resistência à
Luz, desapego.

Sobre tudo isso, vocês estão perfeitamente bem informados.

***

O que é importante apreender é que, se eu também por muito tempo enfatizei a Humildade e a Simplicidade
(durante a minha vida, como hoje, do plano onde estou), significa que, evidentemente, a Simplicidade vai contra

as necessidades múltiplas e complexas deste mundo.
E que a Humildade os coloca automaticamente em um sentimento, não de se desviar da vida, não de se

eliminar, mas, bem mais, de criar em vocês um estado propício para, finalmente, tomar distância em relação a
tudo o que é artificial e a tudo o que mantinha uma intensificação dos desejos.

A Humildade é isso.
E também a Humildade nas relações humanas, sejam elas quais forem.

Isso quer dizer que, enquanto houver uma vontade qualquer para tomar ascendência sobre alguém, (seja em
um casal, em uma família, seja em uma relação pontual), se vocês não deixarem o outro livre, vocês entram em

um jogo de poder.
E a Humildade é certamente o meio (considerando-se, realmente, como o que se é sobre esta Terra: muito

pequeno em relação ao Espírito), a melhor maneira de evitar ter alguma influência do desejo e do poder, seja
qual for.

Os tempos terminaram.
Isso, o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse desde o mês de março.

Tudo isso acontece sob os seus olhos.
Em breve, mesmo o que lhes foi escondido, no nível da Terra, não poderá mais sê-lo por muito tempo, porque
a extensão considerável que vai ser tomada pelos Elementos sobre a Terra, fará com que mais ninguém possa

desviar ou ignorar isso.
Mesmo nos países que, até agora, haviam sido (por razões muito específicas), em um certo sentido, poupados

pelos Elementos e pelo que vocês poderiam chamar de ‘crise global’.
Tudo isso terminou porque a Luz se revela, de maneira total, e vem iluminar o que resistia à Luz.

***



Cada um irá viver esse desafio no período que antecede, de algum modo, o face a face, vindo, pela sua
própria vida, e pela Lei de Atração da Luz, mostrar-lhes, no que irá viver o seu corpo, no que vocês irão viver na

sua vida, aí onde vocês estão, realmente.
Ou seja (como isso foi dito), o desdobramento total da Luz não poderá mais ser ocultado dos seus próprios

olhos, isto é, da sua própria Consciência.
O que lhes parecia totalmente justificado, um dia, irá lhes parecer, no dia seguinte, como uma crise de ego

importante e uma manifestação do ego, considerável.
E são vocês mesmo que irão se julgar.

As circunstâncias da sua vida, sem qualquer exceção, vão colocá-los frente ao que vocês têm criado e vocês
irão se tornar, realmente, o que vocês criaram no seu interior e não o que vocês esperaram ou buscaram, no

exterior de vocês mesmo.
Vocês vão viver, integralmente, o que foi chamado de Retribuição, mas não uma retribuição no sentido kármico,

mas a Retribuição da Luz.
Pois será dado, precisamente, a cada um, segundo as suas obras.

Eu os lembro de que CRISTO disse (e esta frase é totalmente verdadeira): “Aquele a quem foi pouco pedido,
receberá pouco, mas aquele a quem foi muito pedido, deverá dar muito, para receber muito”.

Isso quer dizer o quê?
Isso confirma na íntegra: “Os primeiros serão os últimos”.

É preciso entender que a sede de compreensão (espiritual ou social), a sede de dominar um sujeito, é,
sobretudo, um medo que se expressa por um poder.

E ele se expressa também por uma vontade.
Esta ‘vontade de Bem’, esta vontade de fazer o bem, esconde muitas vezes, no interior do ser, as falhas que,

até agora, não permitiam à Luz (que não estava suficientemente encarnada) constatar por si mesma essas
falhas.

***

Mas o retorno de CRISTO vem plenamente mudar o jogo, porque ninguém poderá se esconder em meio à Luz,
seja um governante, seja em um casal onde um dos dois é um tirano, seja em uma família onde existem

elementos pesados que não foram afastados.
Ainda uma vez, é preciso compreender que ninguém irá julgá-los, senão vocês mesmos.

Não existe um Deus vingador, um Deus que pune.
Há apenas uma Consciência: aquela do Espírito que vem tentar colocar-se em adequação com a consciência

chamada de fragmentada, dissociada, parcelada.
E esta colocação em ressonância corresponde, inteiramente, à Lei de Atração, ao retorno da Luz Branca, à

chegada total do desdobramento do Supramental e ao retorno de CRISTO.

***

É então a isso que a sua Consciência vai chamá-los, de maneira cada vez mais urgente, pelo próprio
desenrolar da sua vida, pelo próprio desenrolar do seu corpo, dos sintomas diversos e variados, da facilidade
com que vocês terão para manter-se na Alegria e para se afastar do corpo de desejo, sem qualquer vontade,

simplesmente por alguma coisa que se estabelece de maneira natural, pela Luz e não pela sua vontade (de não
mais comer, de não mais trabalhar, de não mais ter relação de tal natureza ou de tal outra natureza).

Isso não é vocês que decidem, mas é a Luz, em vocês.
E se for a Luz, em vocês, que decide, as coisas irão acontecer facilmente.

Por outro lado, se a Luz encontrar zonas de resistência, isso será muito mais difícil, mas, aí também, não vejam
ali outra coisa senão uma Retribuição permitindo, nesses tempos finais, de algum modo, reajustá-los à Verdade

da Luz e não mais à sua verdade pessoal.
Os tempos da Graça foram abertos, a um dado momento, depois das Núpcias Celestes.

De qualquer modo, podemos dizer que os tempos que se abrem, agora, são os tempos da Retribuição e que
eu denominaria, talvez, os tempos da última oportunidade de viver CRISTO e o Espírito.

***

Portanto, estejam atentos ao que acontece na sua vida.
Estejam atentos ao que acontece no seu corpo.

Estejam atentos ao que acontece em suas interações sociais, as mais próximas, como as mais distantes.
Porque tudo o que chega, agora, desde alguns dias e que vai se reforçar, de maneira realmente evidente (para

todo mundo sobre esta Terra), em muito poucos dias, está diretamente ligado ao desdobramento da Luz, à



abertura da Porta posterior de CRISTO, que deve realizar-se em cada ser humano encarnado sobre o planeta.
Naturalmente, isso é válido, sejam quais forem as crenças, em CRISTO ou em alguém mais.

Então, quer seja denominado Alá, quer seja denominado Deus, quer seja denominado Buda, essas são as
representações que vão permitir-lhes compreender e viver, de algum modo, a Luz Vibral, integralmente.

O período que vocês vivem (nesses tempos chamados, pelos Arcanjos, de reduzidos ou ultra reduzidos) é
uma oportunidade, a nada igual, de ver-se realmente de frente, não como vocês acreditam que vocês são (nas

crenças, nas adesões, mesmo em CRISTO), mas na realidade da Luz Branca, o que não é totalmente a
mesma coisa.

Lembrem-se do que eu disse: o que lhes parecia normal, um dia, poderá lhes parecer como totalmente
anormal e oposto à Luz, no dia seguinte.

Cabe a vocês saber o que irão fazer, naquele momento.
E daí, efetivamente, irá resultar o que fará a sua Vibração, em vocês: de Seres que encontram a Unidade, que
encontram a Luz, na totalidade, ou de Seres que escolheram prosseguir o jogo da atração, mas sem estarem
submissos a qualquer sistema de controle exterior senão a si mesmo e estando conectados com A FONTE.

O que leva a uma mudança importante, mas que passa, efetivamente, para alguns, por uma experimentação, eu
diria, um pouco mais longa, das leis da Matriz, mas desta vez, não mais falsificada.

***

Tudo isso vai transcorrer, em vocês, da mesma maneira que transcorre agora sobre o mundo e sobre este
mundo, e vai tornar-se cada vez mais global, cada vez mais coletivo, cada vez mais evidente.

Vários sinais foram dados a vocês: o Som da Terra, o Som do Céu, as percepções, evidentemente,
Vibratórias, que vocês têm, em vocês mesmos, ligadas às Lâmpadas (aos chakras, como vocês os nomeiam).

Tudo isso vai ser cada vez mais evidente e cada vez mais correlacionável.
Portanto, independentemente do que vai chegar a vocês, e independentemente do que lhes chega, nada há

para responsabilizar, sobretudo uma pessoa próxima, sobretudo o acaso, sobretudo o karma, mas unicamente
vocês, no instante presente.

Vocês não podem mais fugir da responsabilidade que é a sua do Ser Autônomo e do Ser indo para a sua
Liberdade.

Não há nenhum culpável exteriormente.
Há apenas vocês e vocês sozinhos.

A Lei de Retribuição, a Lei de Atração (e não mais os jogos de atração) vai permitir-lhes conscientizar isso, sem
qualquer erro possível.

Vocês vão ver claramente na sua personalidade.
Vocês vão ver claramente no que vocês São.

Obviamente, alguns ainda irão resistir, até o extremo limite, mas vai chegar um momento em que mais ninguém
poderá resistir porque a Luz estará estabelecida, por completo, e o que vai precisar ser executado, depois,

serão apenas os meios de colocar em operação o futuro de cada um.

***

Eis os elementos que eu tinha para dar a vocês sobre o desdobramento da Luz e as consequências diretas no
sistema de controle do mental humano, na sua Consciência, mesmo da personalidade, sobre os prós e

os contras das situações familiares, profissionais, afetivas, sobre os prós e os contras dos seus próprios
desejos, ainda presentes, e da distinção evidente entre o Mundo do Espírito e o mundo da carne (em todo

caso, segundo as regras que prevaleceram sobre este mundo, desde muitíssimo tempo).

***

Lembrem-se de que a melhor maneira de viver isso será sempre a Humildade e a Simplicidade, mais do que
nunca.

Tornem-se humildes, tornem-se muito pequenos e vocês irão encontrar o Espírito.
Isso significa também aceitar ver-se de frente.

Lembrem-se de que não há que se julgar, isso lhes foi dito.
De que não há que se condenar.

De que não há que se culpar e ainda menos julgar, culpar ou condenar o que é exterior a vocês.
Há apenas que se alinhar, consigo mesmo, no Espírito, ou então afastar-se do Espírito.

Mas isso irá ocorrer pelo que é chamado de Cocriação Consciente, ou seja, ser-lhes-á feito, muito exatamente,
segundo a sua Vibração.



***

Eis o que os Anciãos me pediram, enquanto Melquizedeque da Terra, para transmitir-lhes, porque a Terra vive a
sua transformação final (vocês sabem disso, mesmo se vocês ainda não aceitarem conscientemente).

Os elementos, os sinais, tudo o que acontece na superfície da Terra e nos sistemas sociais, sejam quais forem
os países, são apenas as preliminares (desde o início deste ano) do que vai engrenar-se, agora a toda

velocidade, para vocês e ao redor de vocês.

***

Então, o que vocês querem, senão a Humildade, a Simplicidade e se estabelecerem em CRISTO.
Porque em CRISTO vocês jamais terão sede, e CRISTO (ou a Luz Branca) são todas as respostas que o

Espírito aguarda e, evidentemente, que o corpo de desejo não quer, porque o corpo de desejo apenas pode
viver através do desejo.

Se não houver desejo, ele simplesmente não existe mais.
CRISTO vem revelar-lhes isso, de maneira evidente, para cada um.

E lembrem-se de que o seu corpo, a sua Consciência é a sede (matriz) deste último face a face entre o corpo
de desejo e o Corpo de Ressurreição ou Corpo de Estado de Ser.

***

Está aí agora o que resta a cumprir e que se cumpre pela Inteligência da Luz, sem qualquer intervenção da sua
parte e, isso, sem que qualquer alma, sem que qualquer Irmão ou Irmã possa escapar a isso.

Foi relatado a vocês algo de inelutável, inexorável.
Isso é perfeitamente verdadeiro, mesmo se alguns, sobre esta Terra, fizeram tudo o que estava ao alcance

deles para esconder-lhes isso.

***

Então, eu apenas posso dizer uma coisa e todo o meu Amor os acompanhe para isso: Regozijem-se, porque a
hora da Luz chegou.

Regozijem-se, porque o tempo é para a Liberdade e para a Autonomia, como diria IRMÃO K.
Regozijem-se, porque a hora do Coração chegou.

Cabe a vocês realizá-lo, na totalidade.

***

Permitam-me, antes de me retirar, viver, com vocês, um momento de Comunhão, no Amor, e também no
Elemento que é o meu, além desta Terra e que é chamado, entretanto, de Terra.

Eu lhes digo até breve, com todo o meu Amor.

... Efusão Vibratória ...

************
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~ Tornar-se CRISTO ~

Queridas Irmãs e queridos Irmãos, meu nome era Mestre Philippe de Lyon.
Eu venho enquanto Melquizedeque da Terra, enquanto Irmão, na Luz de Cristo.

O que eu vou dizer-lhes e o que nós iremos trocar, na Comunhão, de Coração a Coração, em CRISTO, apenas
leva ao prosseguimento de certo número de elementos que eu vou lhes dar, como Melquizedeque da Terra,

por intermédio desse canal.
Como o nosso Comandante lhes disse, e repete a vocês em cada uma de suas vindas, vocês vivem, desde

alguns meses, tempos particulares que correspondem e refletem a instalação da Luz Una, o retorno à Verdade,
a CRISTO.

Este período convidou vocês e continua a convidá-los a uma série de elementos, para manifestar, para criar ou,
por outro lado, de que é preciso talvez se afastar para realizar o que vocês são, realizar o Coração, realizar a

Verdade da sua natureza, que é a mesma para cada um.
Uma frase que eu pronunciei durante a minha vida, como aqui, foi dizer: “para ser a Luz, para tornar-se o que

vocês são, desde a Eternidade, e que vocês se esqueceram disso”.
Certamente, isso não é sua culpa, mas encontrar isso requer, como vocês sabem, algumas condições.

Muitos de vocês vivenciaram um amadurecimento lento ou um amadurecimento mais brutal, em sua vida,
recente ou mais antiga.

***

Hoje, nesses tempos que vocês vivem, talvez seja ainda mais crucial realizar esta frase que eu pronunciei, que
é: “tornar-se o menor, para ser a Luz”.

Fazer o que CRISTO fazia, fazer o que eu fazia, e como Ele lhes disse, bem maior ainda, implica, de maneira
lógica e evidente, em aceitar esquecer tudo o que vocês sabem, tudo o que vocês aprenderam, tudo o que

vocês buscaram, porque nada há a aprender, nada há a buscar, nada há a desejar senão ser a Luz.
E para ser a Luz é preciso, como vocês sabem, que a personalidade seja transmutada pela Revelação dela.

E isso necessita, efetivamente, tornar-se o menor possível, a fim de ser tudo.
Há, efetivamente, entre este mundo que eu percorri e que vocês percorrem ainda, um princípio fundamental

que poderia assemelhar-se, em relação às outras Dimensões, a um princípio de vasos comunicantes.

PHILIPPE DE LYON - 30 de outubro de 2011 (Inédito áudio original)

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.frasesdavida.com/audio/original/Philippe-de-Lyon-2011-10-30.mp3


Vocês não podem ser grandes no céu, enquanto permanecendo grandes aqui, sobre esta Terra.
 O que chamamos de grande?

Naturalmente, é questão, neste nível, do Espírito.
É questão de se tornar de novo pobres de Espírito e disso vocês sabem.

Manifestar certo número de Virtudes denominadas Pilares do Coração, sem as quais vocês não podem
atravessar a Porta Estreita, de maneira definitiva.

Obviamente, isso nada tem a ver como a sua vida e com isso que vocês criaram com o suor do seu rosto (que
seja em outros locais), mas, bem mais, com uma atitude Interior.

É a atitude, de algum modo, do ego que é transmutado pela Luz e que, finalmente, aceita deixar-se possuir pela
Liberdade, possuir pela Luz, integralmente, e possuir pela Luz de CRISTO, a Luz Branca.

***

O período atual, como vocês sabem, ajuda a estabelecer em vocês, isso, por toques mais ou menos
importantes, por estados mais ou menos repetitivos ou interativos, de aproximação da Luz.

É hora, agora, além das experiências que lhes são próprias, de viver, na totalidade, a Humildade, de tornar-se
cada vez menor a fim de se tornar o Tudo.

Nós expressamos, nós Anciãos, assim como as Estrelas, tudo isso de diversas maneiras, em função das
nossas experiências individuais, da nossa vivência, da nossa própria Vibração, que é a nossa, hoje, nos

espaços onde estamos, em nossa função de Ser e de Serviço em relação a todos vocês.
Vocês devem também, se isso lhes convier, penetrar cada vez mais as esferas da Graça, da Comunhão,

traduzindo-se, para vocês, pela Alegria a mais intensa.
E como vocês o vivem, talvez, existem etapas entre essas vivências de Alegria, onde lhes parece, à vezes,

recair nesta famosa ‘noite escura da alma’ onde mais nada de luminoso existe.
São, como nós também lhes dissemos, etapas intermediárias que representam as primícias da sua

Ressurreição, do estabelecimento na Alegria eterna, no Si, no Estado de Ser: os qualificativos, como vocês
sabem, são numerosos.

Nós lhes demos uma série de informações e nós comungamos com vocês, de diferentes modos, por várias
Vibrações e estados de Consciência que nós tentamos compartilhar, cada um em função da nossa Vibração

própria.
E isso é verdadeiro, é claro, para os Arcanjos, para as Estrelas, e para várias Consciências Unificadas que se

têm e que estão mais à beira desta Dimensão, e mais perto da sua Consciência.
Os pré-requisitos foram todos preenchidos.

Tudo isso que foi requisitado, à superfície da Terra, para viver este Término, esta conclusão, foi cumprido,
além mesmo de toda expectativa.

 Muitos de vocês já estão instalados (talvez não ainda no mesmo nível, mas em grande parte) na sua Unidade,
vivendo processos Vibratórios e de Consciência a nada parecidos.

Outros dentre vocês hesitam ainda e oscilam, devido à presença de certo número de elementos, em si, que
isso seja o medo, é claro, do desconhecido, ou um dos diferentes medos que existem em meio à

personalidade que ainda não se abandonou totalmente à Crucificação, à Ressurreição e à Luz.

***

Hoje, mais do que nunca, não é mais, absolutamente, tempo de tender para o que lhes pode frear.
Durante um certo tempo, a Luz os colocou frente a si mesmos.

Ela lhes mostrou suas próprias zonas de sombra, suas próprias resistências, através deste corpo, como
através da sua psicologia.

A qualidade e a quantidade de Luz que está agora, como vocês sabem, já, sobre esta Dimensão, é tal que ela
lhes pede uma coisa, que é deixá-la agir em vocês.

E o melhor modo que a Luz pode agir, em vocês, é, naturalmente, deixá-la fazer e, vocês, não mais fazer.
Estabelecer-se no Ser, o que quer que vocês façam, com foi dito pelo Comandante, que vocês tenham a

capacidade para executar o conjunto de suas tarefas, ou então que não há, em vocês, mais qualquer
possibilidade de realizar tarefa alguma, o Apelo da Luz será profundamente diferente e profundamente justo

para cada Irmão e cada Irmã.
Um elemento novo lhes foi trazido, desde muito pouco tempo, por MARIA, referente ao estabelecimento da

Graça e da Comunhão, ao estabelecimento do Eu sou Um, e à Comunhão que é para estabelecer entre
diferentes Consciências, permitindo, bem além da Merkabah Interdimensional coletiva, reunificá-los, de

maneira coletiva.
É desta maneira, hoje, que vocês irão realizar, da melhor foma, a dimensão do Si: tornar-se CRISTO.

***



Isso necessita, eu diria, de toda sua energia, de toda sua Consciência, não mais procurar combater o que pode
parecer-lhes anormal ou injusto, porque vocês não têm ainda qualquer meio de saber se isso é anormal e

injusto.
Porque, o que, ao olhar da Luz, é importante, é, para vocês, às vezes, insignificante.

E, do mesmo modo, ao que vocês firmam uma importância significativa é, para a Luz, sem importância alguma.
É-lhes, então, como vocês sabem e como isso foi anunciado de diferentes formas, pedido para deixar o

mental, as emoções, as mágoas, os sofrimentos, deixar tudo o que pertence ao passado e ao amanhã, para
instalar-se neste eterno Presente, onde se encontra a solução, última e final, permitindo-lhes, e com a ajuda da

Comunhão, passar a Porta Estreita e acolher CRISTO, na totalidade.
Nenhum conhecimento, qualquer que seja, de vocês mesmos ou das leis deste mundo, ser-lhes-á de qualquer

utilidade.
Enquanto vocês forem persuadidos, de uma forma ou de outra, de que vocês controlam o que quer que seja,

vocês não poderão, é claro, viver a Luz.
A mestria intervém depois e ela não é um ato da vontade, mas sim um ato de Crucificação total, permitindo à

Luz manifestar-se, revelar-se, desvendar-se, a fim de torná-los Transparentes e, naquele momento, mestre, em
vocês.

Através desta mestria (onde vocês nada têm que controlar, de qualquer modo), vocês irão aperceber-se de
que a Luz preenche, de maneira espontânea e natural, o que vocês são, porque ela é, evidentemente, a sua

Essência, a nossa Natureza comum.
Isso também requer, não esforços, mas aceitar todos os seus Irmãos e suas Irmãs.

Independentemente dos julgamentos da personalidade, nada rejeitem, porque o que vocês rejeitam
corresponde muito precisamente ao que vocês rejeitam, em vocês.

E que cada encontro, cada palavra, cada olhar, cada comunhão, cada Graça, tudo o que se desenrola e se
revela na vida onde vocês estão hoje, participa, à sua maneira, da Graça e do retorno à Luz do que vocês são.
Há, então, não um aprendizado, não um desejo, mas sim uma aquiescência ao que realiza, em vocês, a Luz e o

Espírito.

***

Uns e outros dos Anciãos lhes disseram que vocês não podiam conhecer, neste corpo, a totalidade das leis do
Espírito.

Elas são estritamente desconhecidas.
E as leis espirituais, é claro, que lhes foram reveladas, ou que vocês aprenderam ou vivenciaram, não são

estritamente de qualquer importância para viver a Simplicidade da Luz.
Tornar-se de novo Humilde, tornar-se de novo Simples, Transparente, é a única maneira de viver a Pobreza,

aquela do Espírito reunificado em CRISTO.
Naturalmente, isso lhes foi sugado em muitas ocasiões, e eu falo desta vez, para o ocidente, de inúmeras

formas.
Muitas vezes os Irmãos e as Irmãs que estavam em busca da Luz podiam considerar isso como a pior das

tolices, ou como um conceito muito religioso, no sentido católico ou outro.
Isso não tem estritamente nada a ver porque, hoje, despojados e despidos de tudo o que fazia esse passado
empoeirado, é-lhes preciso, hoje, realizar estritamente a mesma coisa: aceitar tudo perder, aceitar tudo deixar,

para, enfim, tornar-se Livre e se tornar o Si.
Enquanto vocês mantiverem o que quer que seja na sua vida, mesmo este corpo, vocês não podem viver o

Coração, por completo.
Vocês podem aproximar-se, cada vez mais perto, mas chegará um momento em que a experiência da Luz e a
instalação da Luz, pela terceira Passagem da Porta do Coração, irão colocá-los frente ao desafio do Abandono

total à Luz, denominado, como vocês sabem, Crucificação e Ressurreição.
Esta Crucificação e esta Ressurreição não se referem, é claro, especificamente, ao fato de ser pregado na

cruz, mas sim, simbolicamente, a não reter o que quer que seja, a aceitar nada ser.
Não há outra maneira de ser o Tudo na Luz.

É um desafio.
E é um desafio, em particular, para aqueles de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que não vivem as

Vibrações e que não têm a testemunha da Vibração, permitindo levá-los, pela própria Vibração, a atravessar, eu
diria custe o que custar e valha o que valer, a Porta do Coração, de maneira definitiva.

Mas lembrem-se também de que CRISTO lhes disse que os primeiros seriam os últimos e que os últimos
seriam os primeiros.

E para estes últimos, tornar-se primeiros, é simplesmente tudo deixar, sem qualquer exceção, a fim de realizar
o que dizia CRISTO também: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.

Obviamente, o princípio de culpabilidade, ou de responsabilidade, seja familiar, financeiro, afetivo, ou sabe-se
lá ainda, vai erguer-se entre vocês e a Luz.



***

Enquanto vocês não aceitarem tudo perder e enquanto vocês não tiverem tudo perdido, vocês não poderão
viver o Coração.

E esta perda, é claro, não se refere ao fato de tudo abandonar, isso lhes foi dito, mas sim de se abandonar,
vocês mesmos, de aceitar não ser mestres do que vocês denominam a sua vida, para descobrir e viver a vida

em CRISTO.
Realizar o Si é apenas possível se isso acontecer.

Nós lhes demos o conjunto dos elementos, vocês têm à sua disposição todos os mecanismos exteriores, mas
que podem aproximá-los desse momento.

Cada dia que passar, agora, nestes tempos específicos, vai ser, para cada um de vocês, um Apelo para viver a
Comunhão, para viver a Graça.

Como lhes disseram algumas Estrelas, a Luz vai chamá-los.
Ela vai bater às suas portas e não unicamente à Porta da Pobreza, mas todas essas Portas são, em última

análise, apenas portas que devem conduzi-los à Porta Estreita e à Última Passagem.
Para isso, evidentemente, nossos Irmãos Anciãos e nossas Estrelas anciãs, pertencentes ao oriente, lhes

detalharam, de maneira, talvez, muito mais fácil para um oriental, o que era para viver.
Um ocidental, e em particular na Europa ou no ocidente, como dissemos, tem, talvez, mais dificuldade com

isso, eu diria pelo atavismo e pela cultura.
Mas a intensificação da Luz é uma realidade, que aqueles de vocês que a vivem, em nível Vibratório, percebem

a cada hora, agora, a cada dia, de maneira cada vez mais intensa, cada vez mais assídua e cada vez mais
profusa no corpo, como na Consciência.

***

Os potenciais espirituais do Estado de Ser, para muitos de vocês, estão ativados, aí também.
Que isso se refira à visão etérea ou à visão do Coração, que isso se refira à sua capacidade para extrair-se da

personalidade, que isso se refira ao fato de poder estabelecer a Graça, a Comunhão e de viver o que está
além dos véus da personalidade e de contatar de alma a alma, mas também de Espírito a Espírito.  

O conjunto dos elementos que vocês vivem por antecipação, em relação ao coletivo, tem apenas uma
finalidade, é claro, que é, sempre e sempre mais, assentar a Luz, irradiar a Luz, não somente para vocês, já que

vocês não são nada se vocês aceitarem isso, mas se tornar totalmente Transparentes à Luz e deste modo
vocês irão realizar, ao máximo, o Amor, no sentido o mais nobre e mais incondicional.

***

O Serviço deve ser Amor e não um serviço da personalidade que está submissa a ditados, quaisquer que
sejam, de convenções (familiares, morais, afetivos ou financeiros).

Lembrem-se, também, de que quanto mais vocês forem para a Luz, mais vocês serão mergulhados na Alegria,
o que quer que chegue a este corpo e o que quer que chegue a esta vida.

Naturalmente, os períodos oscilantes e ‘a noite escura da alma’, para muitos de vocês, manifestam-se de
improviso, mas jamais duram muito tempo, porque a Luz é muito mais forte do que o choque da humanidade,

porque a Luz é muito mais forte do que a noite escura da alma, porque ela se refere ao Espírito, e o Espírito da
Verdade é mais do que as suas portas já que vocês são cada vez mais numerosos a viver as Vibrações e, em
particular, a da Porta KI-RIS-TI das costas que é, de algum modo, o último elemento levando-os a passar, de

maneira definitiva, a Porta Estreita.
E, durante esses momentos do Apelo da Luz, vocês constatam que é muito mais fácil afastar qualquer

elemento vindo da personalidade.
Vocês não têm, aliás, que fazer esforço, já que, naquele momento, o conjunto dos desejos, quaisquer que

sejam, é totalmente evaporado na Luz.
É naqueles momentos que convém fazer aumentar a sua Luz.

É naqueles momentos em que a Alegria percorre vocês, e é a sua natureza do momento que é preciso
comungar à Graça.

Porque é naqueles momentos que vocês aumentam, de algum modo, a quantidade de Luz Adamantina, e que
o conjunto das Portas, dos Circuitos, das Lareiras, representando a Consciência do Estado de Ser, entra em

ação no que vocês são.
O Eu sou Um (ver o livrete “A Humanidade que começa”) (*) e o conjunto das técnicas que lhes foram

comunicadas de novo por UM AMIGO são, efetivamente, talvez, os meios os mais simples (ndr: intervenção de
UM AMIGO de 28 de outubro de 2011) (**).

Mas lembrem-se, em última análise, de que enquanto vocês combaterem, enquanto existir, em vocês, um



sentimento de luta, enquanto existir, em vocês, uma interrogação, vocês não podem viver o Coração,
plenamente.

É, ainda uma vez, neste período particular que vocês têm, eu diria, cada vez mais que deixar agir a Luz, nada
mais fazer, contentar-se em ser quando a Luz os chamar, e o que quer que vocês façam além disso.

***

Pensem sem parar na Humildade, porque não pode ali haver a verdadeira Luz sem Humildade.
Enquanto vocês considerarem que vocês são grandes, em Luz, sobre este mundo, bem, vocês não podem

viver a Alegria.
A Alegria é um Fogo devorador.

Alguns de vocês o vivem, ou em suas noites, ou em diferentes momentos, contrastando, também, quando ele
se afasta de vocês, por uma razão ou por outra, com um sentimento de mergulhar de novo na noite escura da

alma.
Mas lembrem-se de que a Luz não os deixa, e de que é muito mais vocês que a deixam, naqueles momentos.

Sem, no entanto, culpar, sem, no entanto, buscar o porquê, porque convém, naqueles momentos,
simplesmente deixar fazer a Luz, ainda mais, talvez, para encontrar muito rapidamente a Alegria Interior: esse

sentimento de Unidade e de dissolução na Luz, que valida a passagem da Porta e o estabelecimento na
Unidade, no Si (ou qualquer outro termo que vocês possam empregar).

***

Quanto a mim, eu os convido a realizar o CRISTO e a se tornar o CRISTO.
Bem além de um personagem histórico (cuja história foi largamente travestida), mas, sim, como um modelo de
perfeição, em sua ação, em suas palavras, em seus dizeres e no que Ele realmente representou, como sentido

do sacrifício e da Crucificação e da Ressurreição.
Evidentemente, os momentos que vocês vivem são particulares, perfeitamente descritos nos últimos capítulos

do Apocalipse do bem amado João, já que é muito exatamente isso que se vive, agora, sobre esta Terra: a
última etapa, aquela que corresponde ao momento em que o conjunto das intempéries e dos lacres foi
liberado, permitindo a revelação da Verdade, permitindo o estabelecimento e o retorno de CRISTO, em

Consciência, tal como Ele partiu.
Quanto mais vocês forem simples, mais vocês irão aquiescer à Luz e irão aquiescer à vontade de nada

compreender, porque nada há a compreender.
Há simplesmente que Ser.

E o Ser jamais será a menor compreensão, a menor justificativa, o menor medo, e ainda menos a menor
interrogação.

Se vocês aceitarem esse princípio, vocês irão se aproximar, de maneira tangível, do Fogo do Coração, de
maneira tangível, da Alegria eterna.

***

O Canal Mariano, se isso já não ocorreu, irá se manifestar a vocês por intermédio de uma das Estrelas, que
será, de qualquer forma, o seu guardião do momento e a sua testemunha do momento, preparando o que está

para ser anunciado por CRISTO, por MARIA e pelo conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Unificados e Livres.

O que vocês têm a viver é tão simples, é tão evidente, que o que levanta a questão da evidência e da
simplicidade apenas pode ser a vontade pessoal do ego, habituado a justificar e a compreender.

A cada dia, o acesso à Luz tornar-se-á cada vez mais simples e cada vez mais evidente, na condição de não
irem às zonas de resistência, na condição de não se submeterem aos seus desejos, apenas a eliminação

deles pela Luz, justamente.
Como dizia CRISTO: “vigiai e orai”, o que significa estar atentos ao que se desenrola, em vocês, como vocês

estão atentos ao que se desenrola, em sua vida, no conjunto de suas Comunhões e de suas Graças, no
conjunto do que pode chegar em sua vida, porque é muito exatamente o que deve chegar, para permitir-lhes

tornar-se a Luz.
Que isso seja a perda de um corpo, a perda de um parente, a perda de uma situação ou um acontecimento

muito mais feliz (como, por exemplo, se tornar bilionário).
Nada disso tem sentido, exceto para fazê-los descobrir o único e exclusivo sentido da Luz.

Todo o resto é uma ilusão.
Isso, nossos Irmãos orientais lhes disseram, desde muito tempo.

Mas é preciso, agora, verificá-lo, ou seja, vivê-lo.
Enquanto vocês o pronunciam simplesmente deste modo, sem vivê-lo, vocês não estão na Verdade da



Unidade.

***

Convém, portanto, ser sensível à Vibração.
Convém, portanto, estar atento ao Apelo da Luz, porque este Apelo se torna cada vez mais insistente, cada vez

mais Vibrante, cada vez mais assíduo.
As modificações da sua Consciência, e isso lhes foi dito, as perdas de memória, a impressão de não mais
estar aí, não são uma falta de enraizamento do que quer que seja ou uma fuga real, mas sim, justamente, a

entrada no real e a saída da ilusão.
Não há, então, que manifestar nem o menor medo, nem a menor preocupação, mas, sim, que viver a confiança

do Abandono à Luz para tornar-se, vocês mesmos, esta Luz, na totalidade.
Nada do que é antigo e ilusório pode persistir quando a Luz levá-los a atravessar, por vocês mesmos, a Porta

Estreita, pela terceira vez.
Naquele momento, vocês irão descobrir a Alegria eterna.

Nenhuma manifestação, naquele momento, da personalidade, de suas próprias emoções restantes, ou de suas
próprias atividades mentais, ou não importa de qual pessoa próxima, pode afetá-los, de qualquer maneira.

Vocês não estão, ainda uma vez, na indiferença, mas vocês estão na Alegria eterna e em sua simples
Presença, irradiante de Amor, é uma Comunhão e uma Graça.

Naturalmente, ao redor de vocês, cada vez mais, vocês irão constatar que, quando vocês se estabelecem, de
maneira definitiva, neste estado, aqueles que lhes parecem, às vezes, os mais próximos vão apresentar, às

vezes, um sentimento de rejeição, pela incompreensão do que vocês estão prestes a se tornar, porque vocês
 não são controlados por eles.

Aí também, há que compreender o que vocês estão prestes a viver, não através do intelecto, mas como um
Apelo ainda mais intenso para viver a Luz e não para recair na noite escura da alma, para agradar alguém.

***

É também nesses momentos e nesta experiência de vida que é a sua, que vocês têm que demonstrar, a vocês
mesmos, a sua aptidão para viver CRISTO e não o compromisso daquele que lhes pede o que quer que seja,

porque, servir na Luz, não é responder a um pedido do ego, qualquer que seja.
Ser CRISTO é Irradiar.

É percorrer os passos de CRISTO, é agir sem o querer, é curar sem o querer, é ser a Luz e nada mais.
E nesse nada mais, não há, evidentemente, mais lugar para a menor ação em meio à personalidade.

Essas palavras podem parecer por vezes difíceis, para aqueles que ainda não vivenciaram isso.
Mas a partir do instante em que vocês o terão vivido, de maneira quase completa, vocês apenas poderão rir e

sorrir dos próprios apegos e limitações, que eram aqueles da personalidade que vocês habitavam
anteriormente, não iluminados pela Luz Vibral, inteiramente.

***

O conjunto das coisas que representam, para vocês, uma importância (e eu falo do que é comum a todo ser
humano em sua vida ordinária) irá lhes parecer como totalmente ilusório e totalmente fútil, sem refletir, de modo

algum, a intensidade ou a Verdade da Luz que vocês irão viver e alcançar.
Não há outra solução senão viver esta Luz, de uma maneira ou de outra.

Porque, como lhes foi anunciado, e da maneira que vocês têm sido prevenidos, particularmente pelo
Comandante, chegará um momento que ninguém conhece (nem a Terra, nem o Pai, nem CRISTO), em que a

coletividade humana, na sua totalidade, deverá viver o Apelo de CRISTO.
Obviamente, a Liberdade é total, para cada Irmão e Irmã, mas as condições de vivência deste Apelo serão,

evidentemente, profundamente diferentes, segundo o que vocês realizaram no Ser, ou não realizaram no Ser
(que vocês estejam em outros locais com este corpo ou que vocês estejam sem este corpo), porque a

Consciência é Una.
Não há mais facilidade de um lado ou do outro do véu, que compreende a mesma ilusão, ou seja, a encarnação

deste lado do véu, ou o que foi chamado de morte, do outro lado do véu, que é uma outra forma de ilusão.

***

A Ressurreição é a Luz.
Não é o astral, não é a Ilusão da Luz, mas é a totalidade do seu Ser, denominado Estado de Ser, que é



chamado a revelar-se, integralmente, se isso ainda não foi o caso.
Mas a maior parte dos sinais, a maior parte das Vibrações, a maior parte das percepções que são as suas, são

um Apelo da Luz.
Cabe a vocês ali responder, abandonando-se, sempre mais, à Luz, aceitando que tudo é simples e que, quanto

mais vocês forem simples, mais as coisas tornar-se-ão cada vez mais simples.
Não é uma invenção da imaginação, nem uma atitude mental, mas sim a estrita Verdade da instalação da Luz

sobre este mundo, e o retorno da Luz, em sua Consciência total.
Não é questão de ser simplesmente persuadidos pelas minhas palavras, mas, evidentemente de vivê-las, na

Verdade, a cada minuto, a cada respiração, para que isso se torne a sua Eternidade.
Estejam bem lúcidos, o que quer que vocês vivam no momento atual, de que a única Verdade é esta.

De que todo resto são apenas ferramentas, mais ou menos reais, destinadas a fazê-los viver isso, se vocês o
aceitarem.

Mas o momento coletivo chegou.
Vocês não estão mais no momento individual, agora.

Vocês estão no encadeamento das circunstâncias, Interiores e exteriores, da Terra e da sua Consciência, para
completar o mecanismo da Ascensão da nova Dimensão de Vida, para cada um de vocês.

***

Nós lhes falamos, desde muito pouco tempo, por outras vias, sobre o céu que ia se abrir e se rasgar, deixando
aparecer a Luz e pondo fim, de maneira particular, ao isolamento.

Isso não é, tampouco, uma invenção da imaginação, já que isso lhes foi anunciado, desde poucos dias, em
diversos locais do mundo, pelo sinal do Sol, principalmente.

Outros sinais, é claro, associados à rachadura do céu, como os sons, são, também, importantes.
Estes foram perceptíveis, em qualquer lugar na Terra, em um momento ou outro.

Estes sons são para se tornarem permanentes.
Naquele momento, vocês saberão que a rachadura do céu é mais que iminente, chamando-os, então, em

Consciência, por CRISTO e pela Luz Branca, para completar o que vocês têm que levar em seu estado de Ser.
Porque, depois, isso será, não impossível (já que cada um vai viver a Luz), mas será muito mais difícil se

estabelecer, de maneira definitiva, na Luz, que é a sua natureza profunda, eterna e verdadeira, para cada um.
Mas o princípio de Liberdade, e de livre arbítrio (para aqueles que ali aderem), implica que cada alma deve

permanecer Livre da sua vivência, mesmo frente à Luz.
Porque a Luz é Liberdade e ela não pode impor a Liberdade a vocês, se vocês não decidiram sobre ela, pelo

Abandono.

***

Os momentos que estão chegando, os momentos que vocês vivem, se vocês aquiescerem à Luz, se vocês
viverem a Graça e a Comunhão, se vocês estabelecerem esta Graça e esta Comunhão, ao redor de vocês, não

há qualquer preocupação, qualquer questão a se colocar, exceto ser vocês mesmos, na totalidade.
E quanto mais vocês forem vocês mesmos, na Humildade, na Simplicidade e na Transparência, cada vez mais

rápido vocês irão se estabelecer na Luz que vocês são, desde a Eternidade.
Eis as poucas palavras que não adicionam nada de novo em relação ao que lhes foi dado amplamente, mas eu

trouxe ali minha Vibração de Melquizedeque da Terra, aí também, um elemento Vibratório, para vocês.
Nós ainda temos alguns instantes, se vocês tiverem perguntas em relação a esse processo, e unicamente em

relação a esse processo, eu responderei pela minha Vibração.

***

Pergunta: ver, com os olhos fechados, o céu, como uma tela de cor vermelho-alaranjado com um triângulo
que ali se finca, é o que é chamado de rachadura do céu?

Atualmente, a ativação completa da Coroa Radiante da cabeça, em meio à humanidade (mesmo para aqueles
que não vivem esta Coroa), permite ter transformado o que era chamado de visão Luciferiana falsificada, pela

visão etérea.
O que explica que um número sempre maior de Irmãos e de Irmãs (não vivendo, no entanto, de maneira formal
e segura, a Coroa Radiante do Coração) tem a possibilidade de aceder às percepções visuais, com os olhos

fechados, não estando mais em relação com o 3º olho.
Obviamente, existem elementos que estão, inegavelmente, ligados à matriz e à ilusão, mas, em meio a esta
visão, se inscreve também processos, em particular, correspondendo ao que nós poderíamos nomear de

formas geométricas, que é a estrutura que toma a Luz na sua ação, em vocês como sobre este mundo.



Agora, querida Irmã, eu peço a você para se lembrar de que não é a explicação do que quer que aconteça, em
você como no céu, que a fará viver a Luz, mas sim a própria Luz.

Desde que haja necessidade de explicar ou de compreender, vocês saem imediatamente do Coração, mesmo
se o mecanismo inicial de percepções, de vibrações, de sons, vier, realmente, da Luz Vibral.

Ainda uma vez, é-lhes pedido para viver o que vocês vivem, para aceitar e se tornar, aí também, extremamente
Simples, ou seja, não buscar ter uma explicação, qualquer que seja, porque, a partir do instante em que há

pedido de explicação, o Fogo do Coração se extingue.
Muitas coisas acontecem, em vocês, muitas coisas acontecem e irão acontecer sobre a Terra, cada vez mais

evidentes e importantes, mesmo se, ainda uma vez, neste país e nesta parte da Europa, vocês estão mais
preservados, no momento, mas esses processos se desenrolam da mesma forma sobre o conjunto da Terra.

É muito sedutor, para o intelecto e para a personalidade, compreender.
Mas se vocês aceitarem nada compreender, a Luz irá aumentar.

Cabe a vocês decidir.
*

A Luz não tem necessidade de explicações, já que ela é explicação.
A explicação será sempre uma projeção exterior, qualquer que seja o processo.

A vivência da Luz será sempre uma vivência Interior, onde não existe qualquer necessidade de explicação.
Isso, vocês irão viver, de maneira cada vez mais segura, e de maneira cada vez mais consciente.

 O objetivo de CRISTO, quando Ele passou sobre a Terra, era qual?
A Luz.

O Reino.
Ele lhes falou, em algum momento, sobre o que Ele vivia?

Ele lhes deixou, em algum momento, um testemunho das suas dores ou das suas percepções?
Em resumo, e quanto mais os dias se passarem, mais vocês irão perceber por vocês mesmos que, enquanto

vocês tentarem falar de vocês, vocês não podem ser Ele.
Quando a consciência disso invadi-los, vocês viverão a Felicidade total.

Tornar-se pequeno, como eu dizia em minha vida, sobre esta Terra, não é uma palavra em vão e não é uma
visão pictórica ou mental: é a estrita Verdade.

Ser Tudo ou ser Um, é aceitar nada ser, em meio à vida pessoal.
E, ainda uma vez, isso não é uma questão de riqueza exterior, mas sim de Pobreza Interior.

Nenhum dos elementos pertencentes à consciência limitada ou fragmentada (que isso seja a sua própria
história, a sua própria vivência, os seus próprios afetos) terá qualquer serventia para vocês viverem a Luz.

A passagem da fragmentação à Unidade é uma revolução total.
Até agora, muitos têm vivenciado toques sucessivos, aproximando-os, como nós lhes dissemos, da Porta

Estreita.
É tempo, agora, de Ser e de não mais jogar para Ser.

É tempo de ser a Luz, que não tem que fazer, como vocês irão constatá-lo vocês mesmos, outra coisa que a
Luz.

O corpo é o Templo onde se realiza esta transformação.
Nossos amigos orientais, em alguns aspectos, estiveram culturalmente bem mais próximos desta noção, que é

muito mais difícil, mesmo no caminho dito espiritual, para um ocidental.
Mas a Luz estando cada vez mais presente, isso deveria se tornar cada vez mais simples e fácil.

Segundo a expressão pictórica do nosso Comandante: enquanto vocês tiverem o que quer que seja no pote,
vocês não estão livres do pote e vocês estão aprisionados.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Queridas Irmãs e queridos Irmãos, todos unidos na Alegria eterna de CRISTO, eu comungo e eu rendo
Graças.

Enquanto Melquizedeque da Terra, eu irei comungar, com vocês, de maneira mais específica, no momento do
Alinhamento comum planetário.

Que CRISTO seja a sua Morada.
Que a Verdade e a Simplicidade sejam o seu estado.

Com todo o Amor do Mestre Philippe.



Até logo mais.

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

(*) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
*

(**) – UM AMIGO (28.10.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/um-amigo-28-de-outubro-de-2011.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-28-de-outubr...

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1252

30 de outubro de 2011
(Publicado em 31 de outubro de 2011)

***

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

************
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~ O EGO, o SI, ou o ABSOLUTO ? ~

Eu sou Mestre PHILIPPE DE LYON.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes transmito todo o Amor de CRISTO.

Eu estou aqui, com vocês, enquanto Melquizedeque da Terra [elemento terra].
Eu tive, poucas vezes, a oportunidade de me expressar, frequentemente em relação com a noção de CRISTO,

de Pequenez, de Humildade, de Simplicidade.
Minha abordagem inscreve-se, sobretudo, no que é observado como conduta, digamos, com relação à etapa

da Terra que se abriu desde o recebimento do Manto Azul da Graça e o nascimento da Onda da Vida.

***

Como vocês talvez tenham constatado, até agora, muitas coisas foram aplicadas (através de diferentes ações),
que isso seja as energias que desciam, a Consciência Vibral, a Luz Vibral, que necessitavam da sua parte, eu
diria, de um trabalho específico (que alguns de vocês realizaram desde vários anos e que outros descobrem

somente agora).
Se vocês prestarem atenção, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, são exatamente o contrário, eu diria, do

que lhes foi solicitado até agora, ou seja, nada fazer.
O que está prestes a se realizar, esta famosa Obra no Branco ou Obra final, não necessita, paradoxalmente,

de qualquer intervenção de vida da sua parte, de qualquer atenção outra senão Estar Presente no Instante.
Na realidade, não lhes foi dado, não lhes será dado, práticas, exercícios específicos permitindo potencializar,

digamos, o que acontece.
No máximo, foi-lhes sugerido caminhar descalços para deixar mais facilmente, eu diria, subir esta Onda da

Vida.
É já algo que deveriam se perguntar.

O meu objetivo não é fazê-los reagir, ainda menos fazer trabalhar o seu mental, mas, simplesmente, colocar a
sua Intenção nesta diferença essencial.

A Luz solicitou, da sua parte, um processo (quaisquer que sejam as técnicas, as maneiras de proceder).
Houve mecanismos, técnicas de Integração, digamos, da Luz, nesse veículo chamado de corpo.
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Mais do que nunca, hoje, nós lhes pedimos para deixar tudo isso.
Alguns, entre nós, lhes falaram ainda da Ilusão total.

Isso não foi destinado a desorientá-los ou a deixá-los perdidos, mas, bem mais, a fazê-los entrar no que eu
chamaria de certa forma de normalidade (além de todo mecanismo ascensional que está em curso, individual e

coletivamente, sobre a Terra como sobre o Sol).
 O que é solicitado hoje, da sua parte, é, sobretudo, colocarem-se nesta Humildade, nesta Simplicidade, isso
foi dito porque é preciso evitar, ao máximo, de algum modo, que o que chamamos de Consciência (que ela

seja aquela limitada do ego ou aquela mais ampla do Si) possa, de alguma forma, interferir com a normalidade
do que se desenrola.

***

A Onda da Vida, vocês entenderam, é a restituição deste mundo à sua Verdade, ao Éter que havia sido
rarefeito pela Ilusão e pela própria Falsificação deste Plano de Realidade.

Vocês trabalharam, muitos de vocês trabalharam muitíssimo, no sentido o mais nobre: buscaram, acolheram a
Luz, realizaram esse famoso desdobramento da Luz.

Nós os convidamos, ao longo de todos esses anos, a realizar diferentes coisas, e, desde algumas semanas,
uns e outros lhes pediram para parar tudo.

Não para parar tudo a fim de se colocarem em uma cama e aguardar qualquer fim, mas, sim, para parar todos
os processos que utilizavam a Consciência (ainda uma vez, que ela esteja colocada no Ego ou no Si) a fim de

deixar realizar o que é natural.
O que é natural?

O que é natural é, justamente, encontrar esta reconexão com o Céu e a Terra, com o que foi nomeado raízes
intraterrestres do Núcleo intraterrestre, e da cabeça ao nível das raízes ditas extraterrestres, colocando-os em
sua posição normal enquanto ser humano, no momento, como intermediários, de alguma forma, entre o Céu e

a Terra.
Tanto quanto a reconexão com o Céu, se o podemos assim chamar, necessitava de uma ação da sua parte,

a reconexão com a Terra necessita de uma não ação e de deixar atuar, digamos, o que deve acontecer.
Quando eu digo “o que deve acontecer” eu falo, ao mesmo tempo (porque é o mesmo processo, se for o seu

destino), do acesso ao Absoluto.
O destino da Terra sendo, como vocês sabem, estabelecer-se em uma Dimensão de uma oitava diferente do

que ela conheceu até agora.

***

Nós insistimos no fato de que havia várias Moradas, de que cada um iria segundo a sua Vibração, segundo a
sua escolha Vibral, de alguma forma.

Isso foi extremamente importante e sempre o é, naturalmente.
Mas, no desenrolar do que é aguardado (individualmente, em vocês, coletivamente) não há melhor atitude

senão deixar a vida desenrolar-se segundo sua própria Inteligência, segundo sua própria Luz, que isso seja
sobre a Terra como em vocês.

Uma série de manifestações, sobre a Terra, está em andamento, amplificando-se.
Elas pedem, da sua parte, uma coisa fundamental: é uma não reação, uma não participação a algo que possa

parecer, para a personalidade, terrível.
Da mesma maneira que, na vida comum, quando um ser humano passa pelas portas da morte, chega um

momento em que ele se rende, de alguma forma, porque nada mais há a fazer, quando o corpo se solta, senão
se render, é claro.

De modo semelhante, o processo de transformação final que vive a Terra e que vocês vivem, irá se
estabelecer, eu diria e nós lhes dissemos, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês desejem, o que

quer que vocês aceitem ou que quer que vocês recusem.
E a melhor maneira de viver isso que é para viver, é, sobretudo, deixar estabelecer-se o que deve se

estabelecer, em vocês como por toda parte em todos os outros lugares.
Novamente, e como lhes disseram os meus amigos Anciãos, vocês não têm que se colocar em um local e
aguardar que tudo isso aconteça tranquilamente, na cama ou diante de uma televisão: vocês têm que estar

Lúcido.
Mas estar Lúcido quer dizer acolher o que acontece, sem querer agir de maneira alguma, ou em vocês ou no

exterior de vocês.
Continuem, entretanto, a viver a sua vida.

Se a Luz os chamar de maneira demasiadamente intensa, vivam o que vocês têm a viver com a Luz.
Se a Luz não chamar por vocês, continuem a fazer o que vocês têm a fazer.

A Onda da Vida, além da Inteligência da Luz, faz muito exatamente o que ela tem que fazer, e ela o faz tanto
melhor quando vocês não intervierem.



O único reforço possível é o que acaba de ser anunciado a vocês, depois do meio-dia, ou seja, para conectar-
se, na Comunhão, na Nova Aliança, todos juntos, onde vocês estiverem, às 19 horas, hora francesa [das 14h00

às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora da Lisboa], a partir de 02 de abril, para acolher, em
conjunto, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, sem nada fazer, sem nada pedir.

Conforme foi dito, simplesmente sendo espectador do que acontece, o observador do que se desenrola, mas,
principalmente, não participar deste espetáculo um pouco peculiar que vai agora se revelar, de maneira

extremamente rápida, por toda parte em vocês, como sobre a Terra.
A melhor maneira de viver e de passar, digamos, este período, é esta, não há outra.

***

Conforme nós dissemos, e conforme lhes disse o Arcanjo ANAEL, a Onda da Vida é comum ao conjunto da
Terra, Ancoradores de Luz, ou não, tendo despertado as Coroas, ou não.

A Onda da Vida não é um trabalho, não é um serviço, ela é natural, totalmente natural, é o retorno ao que havia
sido retirado, removido deste mundo, graças à liberação dos três envelopes isolantes que o Comandante (ndr:

O.M. AÏVANHOV) falou em várias ocasiões para vocês.
Poderíamos resumir isso de uma maneira muito simples, que é: “Amem, Amem, Vivam e façam o que é

agradável para vocês, no Amor”.
Não é mais tempo de insistir em outra coisa senão no que o Manto Azul da Graça decide, para vocês e em

vocês, ao nível fisiológico.
Isso foi abordado.

Não é mais tempo de decidir fazer isso ou aquilo, mas é realmente tempo, simplesmente, de Viver o que
chega.

Quaisquer que sejam as aparências deste mundo, é muito exatamente a Vida na sua Inteireza e na sua
Verdade.

Mais do que nunca, não procurem acontecimentos exteriores, eles estão aí.
Não procurem uma data, somente a Terra a conhece, vocês sabem.

Mesmo se nós lhes dissermos que isso está em andamento, isso está efetivamente em andamento, vocês irão
se aperceber disso através das modificações das suas próprias percepções.

O próprio fato de que a Onda da Vida os penetra, se isso já não ocorreu, muito proximamente, e os percorre, é
muito exatamente a reconexão final à Verdade, à Verdade do que vocês São, além da Ilusão.

Não se perguntem sobre o que é a Verdade, a ilusão.
Mesmo se muitos elementos foram dados, esses elementos eram os elementos que eu qualificaria de

preliminares.
Mas a melhor maneira, agora, de vivê-lo, é superar tudo isso e estar totalmente Lúcido e Presente a tudo o que

vocês fazem, a cada minuto.
Se vocês cozinharem, cozinhem.

Se vocês dormirem, durmam.
Se vocês trabalharem, trabalhem.

O que quer que vocês façam, façam-no, de qualquer forma, na totalidade, e com a maior Lucidez e com Amor.
As circunstâncias, não da Onda da Vida, mas da resistência à Onda da Vida (para seus Irmãos, nossos Irmãos,
nossas Irmãs que ainda estão na dúvida, no medo, em um contexto que eu qualificaria de linear, entre a vida e a
morte, constituído de comportamentos específicos adaptados a um determinado contexto de vida), em breve,

não terão mais andamento.
 O único modo de atravessar e de passar esta época, em vocês como fora de vocês, sobre este mundo, é

exatamente deixar fazer o que deve ser feito.
Compreendam bem que nenhuma oposição, em vocês e a vocês, poderá evitar seja o que for.

Compreendam bem que nenhuma manifestação, de qualquer ordem, face ao que as resistências humanas e
não humanas vão acarretar sobre esta Terra, diz respeito a vocês.

O que diz respeito a vocês é a Vida.
O que diz respeito a vocês é a Onda da Vida, é viver plenamente, de maneira Humilde, Simples, fazendo-se (e

sem qualquer jogo de palavra) o menor possível.
Essa é a forma mais segura, mais certa, de atravessar, eu diria, sem incidentes, este período.

***

Se vocês viverem o Absoluto, agradeçam,
Se vocês não viverem o Absoluto, agradeçam.

Se vocês viverem o Si, agradeçam.
Se vocês não viverem os Si, agradeçam também.



Se vocês viverem o Ego, agradeçam.
Se vocês viverem apenas o Ego, agradeçam da mesma forma.

Não se preocupem com qualquer atraso, com qualquer inabilidade à Onda da Vida.
A Onda da Vida é natural, ela não tem necessidade de vida porque ela se refere a toda Vida.

É o retorno à Vida, sem diminuição, sem cortes, sem rédeas.
Portanto, é um processo inteiramente natural, inteiramente espontâneo e que, mais uma vez, necessita da sua

parte apenas uma simples Benevolência, uma simples Lucidez.
Tudo deve tornar-se extremamente simples.

Do mesmo modo que a Luz é Inteligência e Simplicidade, a Onda da Vida pede a vocês, simplesmente, para
acolhê-la, para deixá-la, de algum modo, percorrê-los, sem perguntas.

Se vocês aceitarem essas preconizações, vocês irão constatar, de maneira extremamente rápida, que o que
nós nomeamos, durante anos, a Fluidez da Unidade, a Sincronia, a Alegria, o próprio Absoluto, irão se

manifestar, de maneira evidente, na sua vida.

***

O período é intenso, ele é intenso no plano da Consciência, ele é intenso no plano da Terra, ele é intenso, é
claro, no plano das mudanças.

Essas mudanças não dependem de vocês, do mesmo modo que, na vida comum, quando vocês estão para
morrer, quando todos nós morremos (exceto se dermos fim aos nossos dias), a morte não depende da nossa

vontade, em um sentido ou noutro.
É o que chega a este corpo que é perecível.

Diga-se bem que o que chega é, justamente, o retorno da Eternidade, do Imperecível, o retorno à Eternidade.
Nada há de mais natural do que a Eternidade.

O que não era natural, obviamente, eram as condições de vida sobre este mundo.
Não é este mundo que não é natural, é o que foi retirado deste mundo que não é natural.

O retorno do natural acompanha-se de marcadores: esses marcadores foram desenvolvidos longamente a
vocês, eu não voltarei ali.

Mas, além de viver, ou não, esses marcadores, o mais fundamental é fazer o Simples e de modo breve.

***

Como outros intervenientes lhes disseram, é preciso realmente felicitar o conjunto das Consciências, a
Unidade, a FONTE, a Obra que foi realizada e que permitiu, de algum modo, ter atrasado e diluído vários

elementos que tinham sido vistos pelos profetas, dados pelo CRISTO ou por outras tradições, referentes a
este tempo específico que termina.

Vocês estão, de alguma forma, além da participação, agora, nos processos coletivos.
Há muito tempo Ele disse: “os primeiros serão os últimos”.

Se, até hoje, vocês nada perceberam do que aconteceu, diga-se bem que esse é o seu justo lugar e que,
vocês também, da mesma maneira que os Coroados, são Abençoados.

Retenham, entretanto, que o que pode estar mais incapacitado, mais em desvantagem, durante este período, é
exclusivamente a atividade do Mental, já que dele resulta de todo resto: dos Apegos, das Crenças, das próprias

Emoções.
Lembrem-se de que vocês não têm qualquer meio de silenciar este Mental, nem de restringi-lo.

Somente o trabalho da Luz Vibral (e, agora, da Onda da Vida), que não é mais um trabalho, permite transcender
este Mental e se estabelecer no que nossos Irmãos orientais denominam e nomeiam a Morada da Paz

Suprema.
A Morada da Paz Suprema não é um estado de fuga deste mundo, do mesmo modo que o Êxtase (a

manifestação do Manto Azul da Graça, a ação e a manifestação do Absoluto) não é, em qualquer caso, como
lhes disseram outros Anciãos, hoje, uma recusa deste mundo, mas, sim, uma Transcendência deste mundo.
Vocês não podem transcender este mundo, individualmente, e agora coletivamente, se vocês rejeitarem este

mundo.
Ele não tem que ser rejeitado.

Ele tem, ainda uma vez, que ser Transcendido.
E a única maneira de transcender é, realmente, ser muito pequeno, fazer-se muito pequeno.

Do mesmo modo que um aluno que se destacou em uma aula na escola, a quem pedimos para fazer-se muito
pequeno ou para fazer-se esquecer.

Não há melhor meio de proceder hoje.
Novamente, o que quer que vocês tenham vivenciado, o que quer que vocês vivam, ou o que quer que



vocês não vivam, ainda, não se preocupem, vocês serão alcançados pela Onda da Vida, onde vocês
estiverem, independentemente do que vocês pensarem, independentemente do que vocês decidirem.

Isso é obrigatório, não há absolutamente nada que possa evitar o Núcleo Cristalino da Terra que está
conectado, eu os lembro, à sua origem estelar, ou seja, a Sirius.

***

A conjunção das três partes da Luz Vibral que vocês conhecem, a subida da Onda da Vida, restituindo-os ao
Éter da Eternidade, convida-os ao que nós nomeamos Núpcias de Luz, retorno ao Absoluto, estabelecimento

na sua escolha Vibratória.
E tudo isso ocorre realmente, sem qualquer implicação de vocês mesmos.

O que quer que decida a Luz, o que quer que decida a Onda da Vida, em vocês, vocês não podem escapar a
uma como à outra.

Somente a ilusão do Mental pode fazê-los acreditar nisso.
Nenhum ser humano, sobre este planeta, poderá escapar ao momento coletivo da Terra.

Há então, de alguma forma (durante este retorno à verdadeira Vida, digamos), uma inevitabilidade que não tem
o que fazer do seu livre arbítrio, se tanto é que vocês ali ainda acreditam.

A Ação da Graça é estritamente oposta ao livre arbítrio.
Quem possui o livre arbítrio é a Alma.

O que é a Ação de Graça é o que está além de tudo o que é efêmero (como nós lhes dissemos e como foi
repetido pelos Anciãos e pelas Estrelas).

Finalmente, a melhor maneira de estar confortável nisso que se desenrola é olhar desenrolar-se: isso não é
passividade, mas é, de fato, uma compreensão total dos mecanismos em andamento, quer vocês os vivam, ou

não, no momento.

***

A Humildade, a Simplicidade, são as chaves principais: calar-se diante do tumulto do mundo, calar-se diante
dos conflitos, não para refutá-los ou deles sair, mas porque vocês nada são de tudo isso.

Calar-se até mesmo diante da sua própria dor.
E vocês irão constatar que, se a Onda da Vida os penetrar, vocês irão conseguir, cada vez mais facilmente, não

mais ser identificados a qualquer dor, a qualquer implicação em sua vida.
Não é um desinteresse.

É, na verdade, uma Transcendência que é realmente vivenciada assim.
De hoje em diante e a cada dia, e agora muito rapidamente dentro de duas semanas, vocês irão constatar, se

isso já não ocorreu, as modificações fundamentais dos seus mecanismos de funcionamento.
Então, se as palavras empregadas, desde pouco tempo, tiverem pressionado, incomodado vocês, bem,
esqueçam essas palavras e permaneçam aí, sem implicação, sem desejar, apenas colocando-se como

intermediário do Céu e da Terra que acolhe, em si, com a mesma evidência, a Luz e a Onda da Vida.
As duas devem reencontrar-se: vocês são o lugar do Reencontro.
A Terra, o Sol, são o local do Alinhamento com a Onda Galáctica.

O que vocês vivem (ou não, ainda), em seus pés como no corpo, é a Onda Galáctica, é a transformação, ao
mesmo tempo, da lagarta na Borboleta, dando-lhes, por vezes, esses incômodos que lhes foram comunicados.

Será que a lagarta se preocupa em tornar-se uma Borboleta ou em negar a Borboleta?
Será que a Borboleta se preocupa em ter sido uma lagarta ou em ser uma Borboleta?

Será que vocês se apreendem do que isso significa?
A Borboleta voa sem se colocar a questão de saber como voar.

Vocês são, então, como isso foi dito, a Eternidade.
Vocês não têm que se colocar a questão de saber como Ser a Eternidade, porque, como isso lhes foi reiterado

e reapresentado, é a sua Natureza, é a nossa Natureza, de todos.
Somente o que se manifestou, desde vários anos (o princípio de confinamento da 3ª Dimensão dita

dissociada), é, justamente, o que não é normal.
O retorno à normalidade precisa, da sua parte, simplesmente, estar Consciente, mas vocês não têm qualquer

meio de ação, doravante, nesse retorno à normalidade.
Ele É e se inscreve na própria lógica da Vida, além de todo condicionamento, além de toda noção Dimensional.

***



Em suma, quer vocês acreditem ou não no que está acontecendo, isso irá acontecer e isso está prestes a
acontecer.

E a melhor maneira de passá-lo: Humildade, Simplicidade, ser muito pequeno, ser espectador e observador do
que se desenrola.

Vocês não têm que prever.
Vocês não têm que projetar.

Vocês não têm, tampouco, que manifestar qualquer medo ou, em todo caso, que dar ali o menor crédito
porque, efetivamente, vocês irão reencontrar o que é natural, mesmo se este Desconhecido, como dizia

IRMÃO K, nada tenha a ver com o conhecido.
Não se esqueçam de que, sobre este mundo, tudo está invertido: o que (desse ponto de vista em que vocês

estão) vocês chamam de nada, de vazio, é muito exatamente o Pleno e o inverso do nada.
O seu olhar, a localização do seu ponto de vista, não pode mudar a evidência, de modo algum.

Vocês apenas podem manifestar resistências ou contradições que vão, inutilmente, arriscar fazê-los sofrer, por
nada, estritamente por nada.

Pensar seja no que for de exterior como de Interior, agora, não será de qualquer ajuda.
A única ajuda vem da neutralidade benevolente daquele que tem confiança, Fé total na Eternidade, na Luz

porque essa é a única Verdade, como vocês o sabem, ou como vocês o supõem, mesmo se vocês ainda hoje
a rejeitam.

***

Retenham que, o que todos nós somos, é totalmente natural, que o que é encontrado é este aspecto natural e
Eterno e que o que desaparece é apenas uma ilusão à qual certo peso foi dado.

Aquele que morre, enquanto humano, pouco a pouco se desvencilha do que ele foi durante a sua vida e
renasce totalmente livre do que existia na memória de sua vida passada.

O que vocês são hoje, e o que vocês irão reaver (esta Eternidade) não estão inscritos, é claro, na lei de ação /
reação, em qualquer Karma: é a justa retribuição da sua natureza e a restituição.

A Fé e a Confiança participam da sua tranquilidade e da sua Paz.
Da mesma forma que quando um tsunami chega sobre vocês com uma onda de cem metros, de nada serve
querer fugir, da mesma forma, quando chegar a hora de partir (para alguém que for partir), ele sempre pode

resistir, finalmente, ele irá partir.

***

O que chega não é nem a morte, nem o sofrimento.
O que chega é a Liberdade, a Alegria, a Eternidade.

Somente se vocês não estiverem tranquilos, se vocês não estiverem em Paz, é que o mental vai sussurrar
exatamente o contrário.

Ele vai querer levá-los, principalmente se a Onda da Vida não estiver percorrendo vocês, a duvidar, a rejeitar, a
resistir, a afastá-los desta noção de Pequenez, de Humildade, de Simplicidade.

E tudo, efetivamente, irá se tornar, nesse caso, muito complicado, menos evidente e menos sereno.
A questão não é projetar algo que vai chegar ou que não irá chegar, mas saber, em última análise, se vocês

estão prontos.
E vocês o estão, certamente, já que vocês estão aí.

Não há, então, que se colocar questões, há apenas que viver o que a Luz e a Onda da Vida dão-lhes a viver.
Quanto mais vocês aceitarem viver o que é para viver, o que a Vida propõe a vocês, mais vocês ficam atentos

e ficarão atentos ao que se desenrola, mais tudo será extremamente fácil
O mental irá tornar a sua vida difícil, estejam convencidos disso.

Essa é justamente a razão pela qual não é preciso, nem constrangê-lo, nem contrariá-lo, mas, sim, interessar-
se por outra coisa que esse mental.

A inteligência consiste não em escutar o mental, mas em agir ou em Ser com Inteligência.
Tudo isso se torna cada vez mais acessível a vocês, de maneira muito simples.

É a ação da Onda da Vida em vocês, é a Doação da Graça à Graça, é a ação do Manto Azul da Graça.
Perguntem, ao redor de vocês, àqueles que vivem a Onda da Vida, sobre seus efeitos, sobre o que ela

desencadeia, e em qual estado observado estão essas pessoas em relação a vocês, se vocês não o vivem
ainda.

***



De nada serve interrogar-se sobre quando isso irá aparecer: eu falo tanto da Onda da Vida como dos
acontecimentos importantes desta Terra, eles estão aí.

Naturalmente, uma série de prazos cósmicos, galácticos, foi dada desde vários anos.
Tudo isso não deve desviá-los do Instante.

Quanto menos vocês escutarem o que lhes sugere o mental, mais vocês irão para a primeira intenção que se
manifestar, mais vocês estarão certos de estar na precisão, porque há apenas o mental que é ambíguo, ainda.

A Verdade jamais usa de subterfúgios: ela está aí, como vocês sabem, talvez, desde toda Eternidade.
Ela não tem o que fazer da cogitação do mental para saber se isso está correto ou é falso.

Isso É.
Toda sua vida, se vocês permanecerem tranquilos, irá se tornar (em todos os seus compartimentos, mesmo se

ela ainda estiver compartimentada) cada vez mais simples.

***

Mais uma vez, retenham, também, que cada um de vocês, aqui, sobre a Terra, é diferente, e que o apelo da
Luz para um será fulminante e que o mesmo apelo da Luz, para outro, vai torná-lo agitado.

Tudo é possível.
Simplesmente, respeitem a primeira intenção e o primeiro impulso porque é sempre o que vem da

Simplicidade.
Não se coloquem questões.

Não entrem no jogo de saber por quê.
Não entrem na dúvida, nem na análise, porque toda análise, no final, sempre irá colocá-los frente a duas

escolhas, quando tudo já estiver escolhido.
A Onda da Graça nada pede senão colocar-se neste estado de Êxtase que lhes foi amplamente descrito,

também.
Mas, antes do Êxtase, é preciso adotar a Simplicidade.

Há, na realidade, um princípio que eu chamaria de vaso que se comunica um com o outro: quanto mais vocês
aceitarem o Aqui, quanto mais vocês forem pequenos, aqui (e, por pequeno, eu entendo humilde e não omisso,

e não confinado o tempo todo em um quarto para não ver ninguém), mais os seus relacionamentos, as suas
relações, far-se-ão sob a regra da transparência e da evidência.

 E mais vocês irão se beneficiar da Ação da Graça e, portanto, do Amor que irá se tornar cada vez mais Lúcido
e consciente na sua vida, permitindo-lhes, por outro lado, não serem afetados, de maneira alguma, pelo que

acontece sobre a Terra.

***

Aproveitem, como foi dito, desses momentos no ocidente que lhes foram oferecidos para estabelecerem-se,
cada vez mais, na Paz.

Suas condições de vida, qualquer que seja sua duração, aliás, para alguns de vocês, são, de longe, ideais, em
relação a outros Irmãos e outras Irmãs em outros lugares.
Nada do que irá chegar, do que chegou, é fruto do acaso.

Tudo é fruto da resolução da ação / reação pela Ação da Graça.
Sem exceção alguma.

Mesmo se um acontecimento da sua vida, do seu ambiente, parece-lhes difícil, há uma razão que não é sua
razão.

Mas há uma razão essencial em seu destino.
Se vocês aceitarem este princípio, vocês irão constatar, muito rápido, que esse é realmente o caso.

Se vocês deixarem o mental assumir o controle, não haverá escapatória.
Nesses casos, o sofrimento irá aparecer.

***

A Onda da Vida, ou Onda do Éter, ou Doação da Graça, é alguma coisa (se o podemos dizer alguma coisa)
que é a própria essência, como nós lhes dissemos, a própria estrutura do conjunto das Dimensões, do

conjunto dos processos chamados de Vida.
Nada mais há a fazer senão cavalgar no que a vida lhes propõe para cavalgar.

Se vocês deixarem intervir a vontade, como foi dito, ou o seu mental, vocês irão, sistematicamente (e não uma
vez em cada duas), ao contrário do que é previsto para vocês.

Vocês já o constatam nos atos cotidianos de suas vidas.



Vocês já o constatam nos atos cotidianos de suas vidas.
Se vocês negligenciarem a primeira intenção ou o primeiro impulso, vocês farão, sistematicamente, o contrário

e vocês terão problemas ou contrariedades.
Esse não é o objetivo.

A Luz é Amor.
A Graça é Amor.

Ela os devolve ao que vocês são, ou seja, ao Amor, e não para viver problemas.

***

Dessa maneira, então, se vocês se colocarem, deliberadamente, com confiança, com Fé, com Humildade,
Simplicidade e Pequenez, na sua vida, vocês podem estar certos de que, bem depressa, vocês terão a

demonstração desta eficácia.
Por outro lado, se vocês forem ao outro sentido, vocês irão constatar (aí também, bem depressa) que há

alguma coisa que não funciona.
Isso não é, ainda uma vez, nem uma punição, nem uma retribuição, mas, sim, a própria Ação da Graça

trabalhando em vocês: cabe a vocês vê-la, adotá-la, ou não.
Vocês são, nesse nível, como dizia IRMÃO K, inteiramente responsáveis, porque vocês são inteiramente livres

e autônomos: cabe a vocês recusar ou aceitar.
Mas nem a recusa, nem a aceitação, devem desenrolar-se no campo do mental e em uma atividade incessante

de pesar os prós e os contras.
Porque vocês jamais sairão disso.

A única resposta a obter é, certamente, saber quem vocês São.
Mais do que nunca, a Ação da Luz, a Ação da Onda da Graça, remete-os a esta questão: quem vocês São?
Ela pode se colocar de diferentes maneiras, como um questionamento em meio a diferentes funções ou a

outros papeis que vocês mantêm em sua vida.
Isso não é, mais uma vez, nem uma punição, nem uma retribuição, mas, sim, um nivelamento do que deve ser

nivelado.

***

A resistência ao que está aí é sofrimento.
A aceitação do que está aí é deleite.

Em um caso, há choros e ranger de dentes.
No outro caso, há felicidade.
O que vocês preferem viver?
O que vocês preferem Ser?

Qual é, grosso modo, digamos, a sua Verdade?
É a angústia e o medo, ou é a Felicidade?

A resposta está em vocês.
Mesmo se, por vezes, enquanto humanos, nós temos tendência a projetar-nos no exterior, isso não depende,

de forma alguma, das circunstâncias exteriores, porque as circunstâncias exteriores fazem apenas se
conformar com a verdade que vocês vivem.

Isso é a demonstração, de algum modo, da potência da Lei da Atração.
Se vocês pensarem na guerra, vocês irão viver a guerra.

Se vocês virem a guerra, haverá guerra.
Se a guerra ocorrer, mas se vocês não estiverem, nem no pensamento, nem no fato de ver as guerras,

vocês não viverão a guerra, em vocês.
Como dizem muito bem os nossos irmãos orientais, pensem apenas que há coisas belas, exprimam apenas

coisas belas, cerquem-se de coisas belas.
Isso, o Comandante disse em várias ocasiões, durante a sua vida, e ainda hoje.

Hoje, os resultados de tal tipo de comportamento ou de tal outro, não estão mais defasados no tempo, mas são
instantâneos.

Eles o serão cada vez mais, de maneira a tornar inteligível a vocês sua própria posição nos processos em
andamento.

***



Vocês estão empenhados na sua Eternidade?
Ou vocês estão envolvidos nos jogos do mental?

É muito simples.
Se vocês estiverem envolvidos no jogo do mental, nada há a condenar, mas vocês irão observar a agitação.
Se vocês fizerem o jogo da Eternidade, o seu comportamento será a manifestação da Paz, da Alegria, da

Unidade.
No final, há apenas duas posições sustentáveis, todas as outras são intermediárias no período que se abre,

que se abriu: aceitação ou recusa.
Vocês não podem mais negociar.

Aliás, o que há para negociar?
Terminou.

Vejam a sua vida.
Vejam este corpo que vocês habitam.

Vejam o que acontece, e vocês têm a resposta.
Vocês não têm que se perguntar.

Isso é evidência a partir do momento em que vocês olham, objetivamente, o que se desenrola.
Dessa maneira, então, o tempo da Graça, a Onda da Vida, simplifica ainda mais as coisas.

Resumindo, de maneira humorística, eu diria: isso passa ou isso quebra.
Não há qualquer responsável exterior, há apenas vocês, frente a vocês.

Não há, evidentemente, qualquer culpado, qualquer vítima, qualquer algoz, disso vocês sabem.
Portanto, de nada serve jogar a culpa em outra coisa senão no si, e o si jamais pode ser culpado.

O que parecia como uma culpa é apenas o resultado, sem qualquer culpa, do que vocês conduziram, como
atitude, na vida.

Uma vez que vocês tiverem compreendido isso, resta aplicá-lo porque tudo é instantâneo.
Assim como o ladrão ou o assassino não recebia a sua retribuição imediatamente: ela podia ser postergada a

um tempo posterior ou a uma vida posterior.
Mas não há mais tempo posterior, não há mais vida posterior, há apenas o tempo presente que vocês vivem.

E, então, neste tempo presente, inscreve-se a Eternidade e, portanto, o imediato do que é colocado em ação e
do que se manifesta.

Então, é lógico, no ser humano encarnado, buscar a origem para ali levar uma solução (de um problema, de
uma dor, de um estado).

Não é mais tempo de tudo isso.
Há, de algum modo, urgência.

Esta urgência é uma urgência de Amor, é uma urgência à qual os chama a Onda da Vida, urgência à qual vocês
respondem ou não, além mesmo de saber se vocês a vivem, se vocês a percebem e se o Êxtase está aí.

 Se o Êxtase estiver aí, não há mais qualquer problema, porque a Doação da Vida, que é a Doação da Graça,
irá fazê-los viver o Absoluto, a cada minuto, independentemente de qualquer circunstância exterior e Interior, e

independentemente de qualquer reencontro exterior ou Interior.

***

Retenham que o movimento da consciência é estritamente o inverso do que foi o caso até agora (da
encarnação da Luz), hoje, da subida da Graça.

Se vocês se apreenderem desses dois movimentos, sucessivos e complementares, se vocês os deixarem
agora trabalhar tranquilamente, tudo será bem sucedido.

Como, aliás, poderia ser de outra forma?
A Onda da Vida é o restabelecimento da Verdade, e tudo o que se restabelece, em vocês, restabelece-se,

também, na sua vida.
Com facilidade, se vocês não resistirem, se vocês não se opuserem.

Obviamente, aquele que evolui em meio aos seus próprios limites, pode se deixar ver, para vocês, como um
folgado, alguém que nada compreendeu.

Efetivamente, vocês podem afirmar que vocês nada compreenderam porque nada há a compreender: há
apenas que Ser.

Mas isso escapará totalmente àquele que está na pessoa.
Será que isso importa para vocês, ou não?

Se isso importar para vocês, então, aí também, vocês não estão no Absoluto.
É tão simples assim: vocês não podem agir ou Ser no Absoluto, se o Absoluto não estiver aí.

Isso não deve acarretar, no entanto, uma culpa do que quer que seja, mas, sim, estar lúcido, transparente,
frente a vocês mesmos, sobre o que ocorreu, ou ocorre ou irá ocorrer, em sua vida, nestes tempos



específicos.

***

A Onda da Vida, esta Graça, é inegavelmente Amor, inegavelmente Verdade, sem sombra de suspeita ou de
dúvida.

O que terá dúvida e suspeita é apenas o que é limitado em vocês e que tem um medo terrível do Ilimitado.
Cabe a vocês ver ao que vocês dão crédito, ao que vocês concedem intenção.

Vejam ao redor de vocês aqueles que os precederam na Onda da Graça.
 Façam perguntas a eles.

Vão além do que vocês podem perceber como terror, no seu ego, e vejam com objetividade o que se tornou a
sua vida.

Apreendam-se, também, de que vocês não podem trapacear, nem com vocês, nem com o outro: ou seja,
aquele que afirma estar na Alegria e que não o está, acabará por chorar, que aquele que vive realmente o

Absoluto, permanecerá o Absoluto.
Não pode haver queda ou nova queda já que esta Passagem é definitiva.

Então, as coisas estão claras, evidentes e irão se tornar cada vez mais evidentes, em vocês como ao redor de
vocês, agora.

Eis as generalidades que eu tinha para falar sobre este período.
Se existirem, em relação a tudo isso, perguntas, eu as considero com grande prazer.

Não hesitem.

***

Pergunta: a Passagem que você acaba de falar é aquela da garganta?

A Onda da Vida, quando ela transcende a carne (fazendo definitivamente sair os limites da carne da sua
consciência) vai, de algum modo, difundir-se, propagar-se, em zonas realmente privilegiadas que são o ponto
OD do tórax (entre o plexo solar e o plexo cardíaco), de um lado, e do outro lado, realmente o chakra dito da

garganta que foi um local de Passagem, já, no Natal de 2010.
Em seguida, em todo corpo, não somente nos pés, mas também nas mãos.

E, depois, esta espécie de forro, ao redor do seu corpo, que não é, desta vez, o corpo de Estado de Ser (que
era uma estrutura de ressonância, manifestando-se em uma Porta), mas, sim, a cópia.

Essa cópia não é o corpo de Estado de Ser: é o corpo transfigurado que vocês devem desposar.
É o corpo sem corpo.

É a forma sem forma que vem se decalcar em uma forma, aquela do corpo.
A Onda da Vida é um canto do Êxtase quando ela está instalada, na totalidade: uma Beatitude e uma Felicidade

absolutas, denominadas, aliás, Deleite e Êxtase permanentes.
Quando vocês chegam a isso, o que pode restar como interrogação, como questão, como dúvida, como

medo?
Absolutamente nada.

Não são vocês que decidiram se separar dos seus medos, lutar contra o que quer que seja.
É a ação direta da Graça quando ela está instalada, de maneira definitiva e inalterável.

***

Pergunta: ao que se refere a representação do Manto Azul no Manto Azul da Graça?

O Manto Azul é a estrita Vibração, tendo sido realizada no ano passado, e nomeada Fusão dos Éteres, visível
em diferentes locais deste planeta, no céu da Terra ou, se vocês preferirem, na atmosfera da Terra.

Esse Manto Azul da Graça se deposita: é uma Onda Vibratória, de cor azul, carregada pelo Mestre dos Éteres,
aquele que viu o Éter, o bem amado SRI AUROBINDO e que se revela como o Manto Azul de MARIA e que os

reveste desta Graça.
Esta Graça coloca-os na Beatitude.
Ela desencadeia a Onda da Vida.

Ela vem, através da sua densificação, sobre o que é nomeado fígado e baço, impulsionar a Passagem da porta
OD que somente vocês podem realizar.

Mas ela aplica a energia ou, se vocês preferirem, ela lubrifica, de algum modo, a porta OD.



Tudo isso se realiza de maneira concomitante.
O Manto Azul da Graça é uma estrutura Vibratória cuja virtude é colocá-los na Beatitude, fazer nascer a Onda da

Graça que lhes permite passar a Porta Estreita da Ressurreição, da Crucificação.
Isso se faz, ainda uma vez, sem qualquer intervenção da sua parte.

***

Pergunta: se nós, sozinhos, podemos passar a Porta Estreita, o que há para fazer?

Não, na verdade, não há estritamente nada a fazer.
A crucificação do ego é, justamente, desviá-lo, não negá-lo.

Justamente, nada fazendo, porque, em última análise, quem fez até hoje, senão o ego?
Mesmo a ativação das Coroas Radiantes, mesmo o Fogo do Coração abrindo-os ao Si, apenas foi viabilizado e

conscientizado porque o ego o realizou.
E vocês não são o ego.

E, portanto, conceber que há algo a fazer é querer agir.
Há apenas vocês sozinhos que realizam a Passagem.

E esta Passagem é, muito exatamente, o Abandono à Luz, mas, muito mais, o Abandono do ego e o Abandono
do Si.

O Manto Azul da Graça e a Doação da Graça ajudam-nos a vivê-lo.
Mas, são vocês que o vivem.
Não há qualquer contradição.

Crer que vocês irão se liberar é uma ilusão.
Vocês estão Liberados, desde toda Eternidade.

Simplesmente, vocês não o sabem.
Da mesma forma, com humor, que o Senhor Jourdain fazia da prosa, vocês fazem da prosa sem sabê-lo.
Quando vocês descobrirem a sua natureza, o Absoluto, que lugar poderia restar para o ego ou para o Si?

Nenhum.
Somente o ego crê que ele cria a Luz ou que ele capturou a Luz.

Somente o ego crê que há um caminho, algo a percorrer.
Somente o ego crê que há um trabalho.

E nós também, aliás, jogamos nesta crença.
Como isso foi dito, desde pouco tempo, se mesmo MARIA tivesse dito, de repente, a uns dez anos: “vocês
são o Absoluto”, vocês não teriam mesmo colocado questões, vocês teriam tomado isso como alguma coisa
que vocês não compreendem, mas que não necessita de qualquer questão, porque é extremamente abstrato.

***

Hoje, o Absoluto não é abstrato, é uma Verdade, capaz de ser vivida além da consciência.
Mas, viver o Absoluto, é não mais viver o ego e não mais viver o Si.

Não os rejeitando ou os enterrando, mas os transcendendo, e é apenas o ego que pode transcender o ego.
Acreditar que há uma solução de continuidade entre o que é conhecido e o que é desconhecido é muito

satisfatório para o ego.
Mas isso não pode existir.

 Quando vocês deixam este corpo pela morte, será que vocês levam o seu corpo?
Será que vocês levam o que quer que seja que vocês possuem sobre este mundo?

Reflitam dois minutos.
Será que vocês partem com o seus sapatos, com o seu talão de cheques?

É o ego que, incansavelmente, os faz crer que vocês possuem a Luz, que vocês se tornaram Luz.
O ego sempre irá mentir ao Absoluto, porque, como foi dito, o Absoluto, para ele, representa o medo o mais

terrível.
Conforme foi dito, hoje, o ego apenas pode renegar o Absoluto.

Enquanto vocês continuam acreditando que são vocês que trabalham, que são vocês que transformam, nada
acontece.

O ego pode ir até um certo estágio da Luz, isso se denomina, aliás, o Si, o Acordar ou o Despertar.
Mas o Acordar ou o Despertar não são a Realização, e ainda menos a Liberação, mesmo o conjunto da Terra

estando Liberado.



Estar Liberado é tomar consciência da Liberação e do Absoluto.
Isso é um fato adquirido para o conjunto da humanidade.

Mas o que vai restar uma vez que isso for vivido?
Restará um ego, um Si, ou restará apenas o Absoluto?

Eu resumiria isso de outra forma.
A pessoa que vocês são jamais poderá viver a Liberação.

A outra novidade é que vocês estão Liberados, de toda Eternidade.
Isso é um paradoxo magistral para o ego, mas é a evidência para o Absoluto.

É normal que o ego fique com raiva, que se irrite sozinho diante deste tipo de frase: esse é o objetivo.
Vocês estão com raiva?

Vocês são esta pessoa inscrita entre um nascimento e uma morte?
O estratagema mais maravilhoso disso que é nomeado ego (sem qualquer noção pejorativa ou maliciosa) é

justamente fazê-los crer que ele é eterno, que ele é todo poderoso e que existe apenas ele.
Mas o ego, a pessoa, jamais conhecerá o Absoluto.

A boa notícia é que vocês não são o ego, que vocês são o Absoluto.
E ser o Absoluto não os impede, absolutamente, de percorrer este mundo.

Simplesmente, a maneira que vocês o percorrem nada mais tem a ver.
Como dizia, eu creio, no início da tarde, um dos Anciãos: há um antes e um depois.

Enquanto vocês não têm consciência de um antes e de um depois, vocês permanecem no ego.
Do mesmo modo que uma experiência mística, seja o Despertar do Si ou a experiência de morte iminente, leva

inexoravelmente a conceber (porque essa é a verdade) que há um antes e um depois.
Enquanto vocês tiverem o sentimento de uma continuidade, não pode ali existir o Absoluto.

A Passagem é isso.
Apenas vocês sozinhos que podem realizar essa Passagem, mas isso não é absolutamente um fazer, é

justamente, exatamente, o inverso.
É o ego que crê ao contrário: que ele pode fazer aí onde ele nada tem que fazer.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs nesta carne, eu rendo Graças a vocês por ter dado atenção aos meus propósitos e
eu amo vocês indefinida e infinitamente.

O Melquizedeque da Terra, PHILIPPE DE LYON, lhes diz até uma próxima vez.
E não se esqueçam de colocar em algum lugar o que eu lhes disse, mesmo se, no momento, isso nada evoca

e nada faz ressoar em vocês.
O momento chegou, que será o seu, compreendam rapidamente e se apreendam do que eu lhes disse.

Outros Anciãos lhes disseram, em outros momentos, algumas coisas, na época em que vocês os leram, em
que vocês pareciam compreendê-los.

Se vocês os retomarem hoje, vocês verão que o significado não é de todo o mesmo.
Algumas coisas foram dadas, desde alguns anos, e pareciam lógicas para vocês, Vibrantes, mas não veiculam

a mesma Vibração se vocês as relerem hoje.
O texto é o mesmo, a Vibração é a mesma, o que foi que mudou?

Com isso, eu lhes digo, até breve.
Sejam preenchidos de Graças.

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

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1387

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1387


***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


 
Philippe de Lyon - 16 juillet 2012 from Les Transformations on Vimeo.

~ A Vida em CRISTO ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Irmãos e Irmãs em CRISTO, Bênçãos e Amor.

Eu me expresso, enquanto Melquizedeque da Terra, pois é sobre esta Terra aí onde vocês estão presentes,
que se vive o Encontro com quem vocês São.

Eu vou tentar exprimir o que é a Vida em CRISTO, muito além do que pôde ser escrito, mas bem mais como
um ideal: ideal de perfeição, de Amor, que não é para seguir como uma imagem ou um ídolo, mas, sim, para
Ser, que isso seja Desposando-o (como as Estrelas lhes disseram), que isso seja imitando-o, seguindo os

seus passos, sem segui-lo, exteriormente, através de uma ideologia ou de uma crença.
Ou seja, tornarem-se, vocês mesmos, o Caminho, a Verdade e a Vida.

Ser o Alfa e o Ômega, não mais estar limitado ao que é absolutamente evidente, mas, sim, transcender o que
vocês são, aí onde vocês estão, e descobrir este último Amor, Absoluto e Eterno, levando-os a Ser, além de

toda crença.

***

A Vida em CRISTO é tornar-se um Coração ardente, um Coração Transparente, que não tem mais
necessidade de se fixar ele mesmo em contextos, em limites, que não tem mais necessidade de se justificar,

enquanto pessoa, enquanto vida.
É encontrá-lo, como Filho Ardente do Sol, o Príncipe Solar.

PHILIPPE DE LYON - 16 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://vimeo.com/lestransformations
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://vimeo.com/62062035
https://vimeo.com/


Abrasando, na consciência e nesta matéria, tudo o que deve sê-lo.
Forjando, em vocês, a Transparência e a incorruptibilidade, não segundo os seus critérios, mas segundo os

critérios d’Ele.
O Amor indefectível da Verdade, muito além da verdade deste Mundo.

Fundação, absoluta e inabalável, na Confiança, não em vocês, mas nesse Princípio.
Não ser afetado por qualquer injustiça, mas denunciá-la, não para agir e desafiá-la, mas para iluminar.

***

Viver em CRISTO é manifestar a potência total (sem poder) do Dom do Amor d’Aquele que se doou e que não
pensou em si, d’Aquele que é, sobre a Terra, o menor, o mais insignificante, o mais inexistente, mas que É o

Tudo, além da insignificância.
É render Graças à Presença d’Ele, render Graças à presença de vocês, onde se forja a Permanência, a

ausência de dúvida e a ausência de medo.
É viver o Êxtase da renúncia.

É viver a Paz da certeza, não imaginada ou pensada, mas realmente encarnada nesta carne, porque superando
esta carne.

A matéria se transforma (do conjunto deste Universo) pelo Princípio Solar KI-RIS-TI, pela promessa de um
Retorno, em vocês.

 Se vocês cederem a Ele todo o lugar, não sendo mais nada sobre este mundo, então, vocês estarão plenos e
preenchidos.

***

O Apelo de MARIA desenrola-se ao mesmo tempo em que o Retorno.
Há apenas que Ser.

Há apenas que ceder o lugar.
Além de qualquer pedido, de qualquer vontade.

Os encontros que vocês vivem são os ressoadores da revelação d’Ele, como a de vocês.
CRISTO não se importa com as suas proezas ou realizações.

Ele vem, simplesmente, estender-lhes a mão e lhes dizer: “você amou?”, “você é Amor?”.
Ele corta, pelo Fogo do Amor, pela Sua ardência, elevando o seu Sopro, a sua alma e o seu Espírito, no Sopro

d’Ele de Amor ardente, que ilumina e consome tudo o que ainda pode ser um freio.
Como o Apelo de MARIA, Ele vem lhes dizer: “Desperte, não tenha medo”.

Ele vem, como tantos outros, como todos nós, Casar-se com vocês, a fim de que vocês não dependam mais
de outra coisa senão de vocês mesmos, na Graça e na Ação da Graça.

Ele os quer nus, sem se mostrarem e sem artifício, sem subterfúgio, restituindo-os à sua Liberdade.
Ele vem assistir à sua Liberação, convidando-os a olhar, além de qualquer pessoa, a Luz, para vivê-la, para

encarná-la, para elevar esta matéria, Liberar esta matéria.
Ele vem livrá-los das leis.

O Sol tem encontro com vocês, porque vocês têm encontro consigo mesmos.
Tudo o que é aparência e aspecto irá desaparecer: vocês irão permanecer nus.

Não há qualquer espaço, qualquer local para se esconder da Verdade, da Verdade do Amor, não como vocês
gostariam disso, mas como isso sempre foi e sempre o será.

***

Viver em CRISTO é descobrir a força inquebrantável, é viver o Amor na sua inteireza.
Ele vem lhes dizer: “você é verdadeiro?”.

Vocês querem se elevar, encarnando-se, encarnando o que vocês são realmente?
Aí está a Ascensão.

Nenhum discurso, nenhum olhar, nenhum ato pode ser escondido ou se esconder da iluminação do Filho
Ardente do Sol.

Todos os elementos Interiores que vocês vivem, aí onde vocês estão, são, para nós, o Apelo da Luz.
O Apelo vai se tornar cada vez mais premente, insistente, perguntando a vocês, sem parar, com insistência:

“onde você está?”, “quem é você?”.
O Apelo de KI-RIS-TI, nós o realizamos juntos, vocês todos, e nós todos, na mesma Unidade, depois de ter



acolhido e possuído a Luz.
O tempo do Apelo é aquele do Ser, da Luz, do Ser de Luz, é nada mais deixar de vestígio, de satisfação como

de apego.

***

A Terra, a sua Terra, este corpo, vivem o encontro com a Luz.
Este Encontro forja o que não foi forjado no inabalável do Amor da Verdade.

O que muda, em vocês, como o que resiste, em vocês, apenas reflete o seu modo de viver o Apelo.
O modo que vocês ali respondem, manifesta-se, ou não, pela leveza e pela facilidade do Coração, pela

qualidade do Êxtase.
A resistência a isso, ela própria, é bendita porque ela deixa-se ver o que é a sombra, não para julgar o que quer

que seja, mas, sim, para clareá-la.

***

A Vida em CRISTO significa (nesses tempos específicos) ser capaz de mostrar e de demonstrar a
humanidade, a sua humanidade.
Encarnando-a, vocês se elevam.

Da sua capacidade para viver o que a sua vida, mesmo ilusória, deixa-se viver, vocês mostram a sua força de
Luz, a potência do Amor, onde não existe qualquer lugar para o mínimo poder, para a mínima ascendência

sobre alguém.
CRISTO vem lhes dizer: “você é Livre?”, “você me Ama?”, “será que você se Ama?”.

Com uma iluminação tão potente que não deixa qualquer dúvida, qualquer espaço, para a dúvida sobre a
Verdade.

Viver em CRISTO, nesses tempos que vocês vivem, é a ocasião de vocês mostrarem a sua Verdade e de
estimá-la na Verdade Absoluta.

Viver em CRISTO é Ser Amor, muito além de toda contingência e de todo apego.
É emanar a Verdade, não mais estar submisso a outra autoridade senão à sua própria, em CRISTO.

***

Os tempos que vocês vivem, encarnados, são os tempos do milagre, em sua acepção a mais forte.
O Retorno à Vida e à Verdade é o único caminho possível.

Vocês são o Fogo do Amor, o Fogo da Eternidade.
Vocês são o abrasamento da Alegria.

Vocês são o que É.
Acolhendo isso, vocês próprios se acolhem.

Os mecanismos da sua consciência, vivenciados com mais ou menos intensidade, no ano que acaba de
transcorrer, foram muitas maneiras de se aproximar d’Ele, como Ele se aproxima de vocês.

 É neste período que a ilusão do tempo e do espaço vão lhes aparecer.
Este aparecimento da alteração do tempo e do espaço irá conduzi-los a Ele.

Os seus Encontros com os Duplos, consigo mesmos, com o Sol, com qualquer Irmão e qualquer Irmã
encarnado nesta carne, e aberto à Verdade, são muitos argumentos para lhes dizer: “isso é agora”, além de

todo tempo, tornando-os permeáveis à Verdade, às nossas Presenças e à Presença d’Ele.

***

O que se desenrola, nesse momento (que é a mesma coisa para cada um), é vivenciado de múltiplas maneiras,
segundo a iluminação que é a de vocês, segundo o Abandono ou o não Abandono, segundo a resistência ou a

não resistência.
Mas cada um, agora, recebe exatamente a mesma parte de Luz, a mesma parte da Presença d’Ele.

A diferença vivenciada vem apenas de vocês e de nenhuma outra circunstância ou elemento senão de vocês.
Enquanto representante do elemento Terra, KI-RIS-TI está aí.

Há apenas uma questão a se colocar e apenas uma: aquela da Liberdade.
A Liberdade passa pela Graça, pelo Coração, pela Onda da Vida.

Então a Luz vem lhes dizer: “você é Livre”.



Nenhuma contingência pode persistir, a não ser o Amor.
É a isso que vocês são chamados, nesta carne.

Fazer a experiência do outro, fazer a experiência de todos os outros, é a Vida em CRISTO, além mesmo de
todo serviço, além mesmo de toda benevolência e de toda atenção, porque sendo o outro, não é necessário

existir benevolência, ou o que quer que seja mais, porque viver isso é Ser Amor.
Viver em CRISTO é se colocar no lugar de cada um, assim como de todos, não como um ideal ou como uma

compaixão, mas, sim, vivendo isso, realmente, inteiramente.

***

Eis as poucas palavras e as Vibrações que, enquanto Melquizedeque da Terra, eu devia transmitir a vocês.
Não façam destas palavras e desta Vibração um ideal ou um objetivo, mas, sim, a sua Verdade, que é a

Verdade comum.
Não vejam, tampouco, alguma adesão a qualquer religião, mas, sim, algo de universal, levando-os a admitir e a

viver: “eu e meu Pai somos Um”.

***

Filhos da Lei do Um, do Amor e da Liberdade, eu sou o Mestre PHILIPPE e eu os abençoo, em CRISTO e na
Eternidade.

Assim será a minha saudação.
O Coro dos Anjos junta-se a mim.

Até logo.

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

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1526

16 de julho de 2012

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1526
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120828_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3

~ O Amor humano, o Amor de CRISTO e o Amor Absoluto ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.

Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes apresento a minha Paz e eu acolho a sua Graça.
Eu me apresento a vocês enquanto Melquizedeque da Terra e eu vou começar a minha intervenção por estas

palavras: “O que vem da carne, pertence e retorna à carne. O que vem do Espírito, retorna ao Espírito”.
Sobre esta Terra, onde vocês estão presentes, foi-me solicitado expressar-lhes alguns conceitos que visam,

nesse tempo, situá-los, colocá-los e distingui-los, em meio ao Amor e de qual Amor.
Para a conveniência da minha exposição, eu irei falar do amor dos homens, do Amor de CRISTO (ou Princípio

Solar) e, enfim, do Amor Absoluto.
Além do que pode ser veiculado por essa palavra, além da Consciência que se demonstra, todo Amor

presente sobre esta Terra será qualificado (de maneira espontânea, natural e, eu diria, obrigatória), ou em
função da experiência que vocês têm tido, ou em função das suas crenças, ou em função de um ideal e ou,

justamente, este amor não pode mais ser definido nem em si, nem no exterior de si.

***

A personalização do amor diz respeito, é claro, ao amor dos homens e ao Amor de CRISTO.
A particularidade deste amor, quaisquer que sejam a expressão e a manifestação, estará, de maneira

indissolúvel, conectada à experiência, à Fé, ao ideal, ao vivenciado.
Este amor irá se exprimir através da carne, através de um ideal ou de uma crença.

Ele é então, de maneira lógica, portador de certas qualidades e eu diria mesmo de certa quantidade.
Durante a minha última encarnação, eu desejava um Amor sem falha em CRISTO.

Era, portanto, um ideal do Espírito.
Esta tensão para Ele me levou bem depressa a compreender o sentido dessas palavras, referentes ao Amor,

que foram atribuídas a Ele.
E, ao longo da minha vida, a manifestar esta frase essencial: “Amem-se Uns aos Outros como eu os Amei”.

PHILIPPE DE LYON - 28 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120828_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-q12pONdDK5g/UD9N2KAPhoI/AAAAAAAAEbg/iWWI6kOBr9w/s1600/000philippe28.08.2012.JPG


***

Além do ideal, a minha memória da vida na encarnação, sem entrar nos detalhes, permitiu-me, além do ideal,
conscientizar algumas experiências passadas.

“Amem-se Uns aos Outros como eu os Amei”, leva a uma interrogação:
Como será que o CRISTO nos amou?

Além de toda rivalidade aderente, além de toda religião, qual é a particularidade deste Amor?
Qualquer que seja a maneira que quisermos defini-lo ou situá-lo, quaisquer que sejam os qualificativos

aplicados à palavra Amor (que isso seja ilimitado, incondicional, divino, espiritual), o que fez a mais, o que
manifestou a mais, esse Princípio Crístico, que o comum dos mortais, além da sua crença em CRISTO ou não,

de um maneira adequada ou inadequada, tenta exprimir?
A resposta, além da minha memória, mostrou-me que a melhor maneira de Amar, como Ele nos Amou, era

então se tornar Ele.

***

Tornar-se Ele, além da imitação e da compreensão, traduz-se, nesta encarnação, como a evidência da noção
de serviço e de dedicação.

E era preciso resolver esse paradoxo que, à época, foi um para mim.
Quando o Princípio Crístico ou quando um dos nossos Irmãos ou Irmãs orientais, com palavras certamente

diferentes, dizem e afirmam: “Eu e meu Pai Somos UM”, ou ainda: “O que vocês fazem ao menor de vocês, é a
mim que vocês o fazem”.

Nesse nível se situa um mistério que a razão não pode nem compreender, nem mesmo apreender, além de
toda teologia e de toda fé.

Existe, portanto, no homem, uma possibilidade que é aquela de viver na Unidade com o Pai ou A FONTE.
Esta possibilidade de viver o que foi denominado a não separatividade e de viver, efetivamente, além de toda

crença ou de toda adesão, o Princípio da Unidade expresso através de todas as formas e de todas as
Consciências encarnadas sobre esta Terra.

Naturalmente, isso é um imenso desafio porque, a partir do momento em que vocês se aproximarem, a partir
do momento em que lhes for mostrado, pela sua vida, que esse gênero de Amor está aí, muito rapidamente as

circunstâncias da sua vida fazem com que o que se opõe em um primeiro momento, no que vocês se
estabelecem, vai se fortalecer.

O amor dos homens como o Amor de CRISTO, necessita de uma forma de eliminação que vai muito além do
sentido do serviço e da dedicação.

Esta eliminação os faz colocar, no interior de vocês, um princípio.
Este princípio, aí também, eu enunciei claramente durante a minha última vida.

Quando me perguntavam como eu podia curar desta maneira, eu respondia inevitavelmente: “É porque eu sou
o menor de vocês”.

E a resposta está, efetivamente, nesse nível.

***

Nos ensinamentos e preceitos que lhes foram dados, pelos Anciãos como pelas Estrelas, vocês notaram,
voltam sempre aos Quatro Pilares no nível do Coração: a Humildade e a Simplicidade, a Transparência e a

Infância.
Isso significa dizer que qualquer que seja a sua vivência, quaisquer que sejam as suas experiências, qualquer

que seja a sua abordagem Vibratória, intelectual ou mesmo simplesmente da fé a mais consequente, todos nós
somos confrontados, a um dado momento, com o que eu denominaria um princípio de realidade que é

onipresente sobre esta Terra, ainda, por enquanto, que é, obviamente, a competição e a predação.
Como o que os sentidos dão a viver, o que a razão dá a experimentar, onde o amor permanece um ideal que
pode ser encontrado no outro (mesmo em uma companheira ou em um companheiro, mesmo no CRISTO),
pode descobrir-se existindo apesar, justamente, do que é dado a perceber como competição e predação?

***

A única maneira verdadeira de ali chegar não pode ser, em nenhum caso, uma ascese, não pode ser, em
nenhum caso, considerado como uma lei que, se ela se seguir em função dos seus próprios conceitos, vai

permitir viver este Amor.
É preciso bem admitir que o amor dos homens é, antes de tudo, condicionado e condicionante, pela vivência



de cada um.
E vocês sabem muito bem que, mesmo no que se refere ao Amor de CRISTO, cada um vai idealizar uma vida

(que ele não conheceu) através dos escritos e, mesmo para alguns, como foi o caso para mim, através de
algumas lembranças.

Qualquer que seja o modo de se dirigir para este Amor, que isso seja por ideal, que isso seja por experiência,
que isso seja por reminiscência, um dia ou outro, vocês poderão apenas chegar à seguinte conclusão: é que

este amor, por definição, é sempre condicionado, condicionante.

***

Na época de vocês, o ideal foi chamado de amor incondicional, de amor Vibral, de Amor Luz.
Aliás, foi relatado a vocês, longamente e acima de tudo, que a consciência era Vibração e que o verdadeiro

amor apenas podia se expressar se estivessem presentes, em vocês, a Coroa Radiante do Coração, o Fogo
do Coração, em ressonância, portanto, aí também, com aspectos de percepção Vibratória.

Foi também dado a vocês, durante esses anos, uma série de elementos que, pelo que havia sido denominado
a resposta do coração, o switch da Consciência e, mais recentemente, o Manto Azul da Graça e a Onda da

Vida, propiciou-lhes viver ou aproximar um Amor que está muito além de toda forma, além de todo conceito, de
toda experiência e, eu diria até, de todo humanismo.

Aquele que vive este Amor (e eu não voltarei sobre isso), tem, eu diria, um preceptor admirável que é BIDI.

***

A Liberdade do homem, nesta carne que é prisão, vai ser simplesmente um livre arbítrio permitindo-lhe definir,
estabelecer e manifestar o amor dos homens, o Amor de CRISTO ou o Amor Absoluto.

Existe uma espécie, não de hierarquia, mas de gradação, indo do mais condicionado e condicionante, para o
mais Livre.

O amor focado em um objeto (e eu entendo por objeto uma forma consciente, que isso seja um ser humano,
que isso seja um passatempo, que isso seja um filho ou o pai ou a mãe), é, por essência e por natureza,

condicionado pela própria experiência, pelo próprio passado.
 Essas experiências e essas vivências condicionantes vão representar, o que quer que seja, felizes ou

infelizes, limites e contextos à expressão do seu amor, à manifestação do seu amor, a vida dando-lhes a viver
muito precisamente o que vocês criaram ou o que vocês pensam ter sofrido.

Existem, portanto, condições e um contingenciamento desse tipo de amor, porque ele está inscrito (quer vocês
queiram ou não, quer tenha havido uma ligação da mente ou não, mesmo se não houver propriamente falando

uma relação física) na carne.

***

A pergunta que fiz a mim mesmo, e qualquer que seja o amor que pude aplicar (tanto àqueles que eu tratei
como à minha esposa), foi a de saber se esse amor permitia ser uma porta de acesso, ao mesmo tempo ao

Amor de CRISTO e ao mesmo tempo ao Amor Absoluto.
As religiões e os sistemas filosóficos e espirituais vão, todos eles, com raras exceções, falar-lhes deste amor,

sob uma forma ou outra, convidando-os a levar a sua Atenção, a sua Consciência, sobre os modos de se
comportar e de manifestar o amor, a fim de chegar a alguma coisa que, dependendo da localização, pode ser

chamado de Nirvana, de Céu ou, em todo caso, de Espírito.
Não existem várias maneiras de passar do amor dos homens ao Amor de CRISTO e ao Amor Absoluto.

E isso, eu o resumi desta frase que eu dei a vocês.

***

Aceitar desaparecer, aceitar não ser mais nada, apagar-se completamente, a fim de deixar todo o lugar ao
Princípio Solar, a fim de que possa, um dia, viver este Amor Absoluto.

Viver o Amor Absoluto é fazer cessar toda condição, não por um desejo, não por uma vontade, mas, sim, o
momento em que há uma espécie de rendição, de capitulação, à vontade até de Amar.

Esta capitulação não é uma recusa do amor humano e, ainda menos, do CRISTO, mas, sim, uma maturidade
que os faz apreender, no espaço de um instante, de que qualquer que seja este amor que vocês carregam,

qualquer que seja a empatia, a compaixão e o carisma que vocês possam manifestar, pela sua própria natureza
ou por um ideal possuído, qualquer que seja a sua tensão para o CRISTO, e se vocês olharem razoavelmente
no Ocidente, sem mesmo falar de religião, a quantidade de pessoas que tendem, em ideal, para o CRISTO, e
quais são aqueles que são capazes de manifestar o CRISTO: que isso seja segundo um modo antigo pelos
estigmas, que isso seja pelos milagres, que isso seja pela identificação total, eles são efetivamente pouco



numerosos.

***

O que diferencia então esses seres, pouco numerosos, do conjunto de todos os seres humanos voltados, no
entanto, para o mesmo ideal, a mesma Fé ou a mesma crença?

E bem, é simplesmente a capacidade, além da vontade, para desaparecer.
Isso lhes foi expresso em outros termos, mas com o mesmo sentido, por algumas Estrelas.

A vontade de agir e a vontade de se conformar a um ideal, de ali aplicar as regras dadas por este ideal, na Sua
vida, é uma etapa, mas jamais pode ser o suficiente.

O Amor de CRISTO, do Duplo, o Amor Mariano ou o Amor de algum Ancião, de alguma Estrela ou de qualquer
Ser pertencente aos Mundos Unificados e Livres (do mesmo modo se realiza com vocês através do que lhes

foi dado, nas experiências de Comunhão e naquelas que se seguem), apenas pode se realizar se o que vocês
são, no espaço de um instante, não existir mais.

Este aprendizado das diferentes formas de Comunhão (e aqueles que se seguem: Fusão, Dissolução), apenas
é possível (e vocês irão se aperceber cada vez mais seguidamente) nos momentos em que, justamente, vocês

não existem mais enquanto pessoa.
Os momentos em que vocês não existem mais enquanto pessoa são, é claro, os momentos em que vocês
dormem, os momentos em que vocês desaparecem e onde o que vocês vivem não pode ser referência a

qualquer vivência, a qualquer anterioridade, a qualquer comparação.
Nos momentos, é lógico, em que o que é denominado mental, cessa sua ação preponderante.

***

O Amor de CRISTO culmina no Amor Absoluto, a partir do momento em que o CRISTO não é somente um
ideal, mas em que esse Princípio Solar se torna o que foi nomeado por HILDEGARDA: esta tensão para o

Abandono.
É efetivamente o momento em que vocês reconhecem, por uma espécie de maturidade, que nada há a buscar,

que nada há a esperar, que nada há a pedir, que nada há a doar, que nada há a servir.
É o momento, como o dizia, em que vocês capitulam a todo ideal, a todo elemento exterior.

É o momento em que, final e realmente, vocês tomam consciência, ao se Abandonar, justamente, de que o
mundo, o universo e tudo o que não lhes é sensível, não está no exterior de vocês, mas em vocês.

Ver isso e viver isso é, efetivamente, desaparecer de toda ilusão.
Esse passo a atravessar, nomeado Porta Estreita, Porta OD, que enquanto Melquizedeque da Terra eu carrego

(como ANNA, Mãe de MARIA e Estrela OD), nos tem talvez permitido, não como uma recusa da carne, mas,
sim, aceitando, justamente, esta fragilidade da carne, sua falibilidade, sua insuficiência, permitindo-nos, a certo

momento, esquecermo-nos de nós.
E é neste esquecimento, neste desaparecimento, que se encontra a Humildade e a Simplicidade.

E é neste desaparecimento que vocês renascem em CRISTO e no Absoluto.
Aceitar ver, aceitar compreender e, portanto, vivê-lo, por um mecanismo que eu nomeei maturidade, que toda
busca, que toda procura, apenas faz afastá-los do seu objetivo: aceitar isso faz desaparecer, até mesmo, o

caminho e a busca.

***

O Amor Absoluto nada mais é do que perceber, além de toda vontade e de todo ideal, que o que vocês
buscam, justamente, através desta carne ou deste ideal, está, de toda Eternidade, presente, aqui.

A linearidade do tempo que podia afetá-los, não afeta mais vocês.
É naquele momento que, para os místicos, no passado, o envelope do Coração era rompido, pondo fim à

ilusão, ou pelo Princípio Crístico, ou pelo Princípio Micaélico, ou, hoje e desde mais de um ano, pelo impulso
Metatrônico que abre a Porta KI-RIS-TI.

***

Dessa maneira, então, aceitar, em Consciência, desaparecer, para si mesmo, a toda veleidade de ação de
Bem, implica em uma espécie de resolução e de relaxamento da carne e da mente, que revela a própria

essência do que nós somos: Amor.
Realizando isso, nada mais há a demonstrar, nada mais há a projetar, nada mais há a desejar.

Isso passa por uma maturidade.



Esta maturidade não está ligada à idade, nem mesmo à ancianidade das encarnações: isso é, eu diria, uma
atitude do Espírito que aceita, efetivamente, fazer e dizer como o CRISTO: “Pai, eu entrego o meu Espírito

entre as tuas mãos”.
Obviamente, não há mãos.

Obviamente, Pai, na linguagem ocidental de hoje, está bem longe do sentido original que era ABBA.

***

O que acontece, no momento da maturidade, ocorre com mais frequência no decorrer de um sentimento de
abandono, de um sentimento de “que bom”, que ocorre, na maioria das vezes, em meio a um amor dos

homens como em meio a um Amor de CRISTO (ou Princípio Solar, se a palavra incomodar vocês).
Em um momento de lucidez em que a própria Consciência se enxerga ela própria agindo, como operando e

vendo esta ação, essas ações e essas operações não levam, em última análise, a parte alguma.
Isso não afeta a vivência inicial.

Isso não afeta a vivência do Serviço.
Isso não afeta as virtudes do Amor CRISTO, mas vem, efetivamente, transmutá-las com uma iluminação

totalmente nova, que não depende mais justamente de quaisquer conceitos, de qualquer ideal e de qualquer
carne, nem de qualquer lógica, no sentido humano.

***

A Liberação da Terra e a Sua Liberdade passam inevitavelmente pela lembrança, pela reminiscência, do que
foi denominado, por ABBA, a própria A FONTE, o Juramento e a Promessa.

É o momento fulgurante em que vocês tomam realmente consciência, pela maturidade, de que vocês nada
são, aqui, sobre esta Terra, mas que vocês são Tudo, em Espírito.

 Isso é bem, efetivamente, uma capitulação, uma rendição, sem qualquer condição, de todos
os status anteriores, de todas as aquisições anteriores e de todas as experiências anteriores.

Como isso já foi falado, em várias ocasiões: apenas vocês que podem fazer esta transmutação, apenas vocês
que podem atravessar a Porta, apenas vocês que podem renunciar.

A lembrança do Juramento e da Promessa (que isso seja no nível dos sinais do Céu e da Terra, que isso seja
no nível dos seus sinais Vibratórios, que isso seja nas suas interrogações), essa Passagem que não é uma, é
indispensável, não como uma prova, não como um teste de Passagem do que quer que seja, mas, muito mais,
como o momento em que vocês cessam de buscar o que quer que seja e onde vocês descobrem que Tudo

está aí.
É nesse momento que o Fogo Micaélico, Metatrônico e, mais recentemente, a Onda da Vida e o Manto Azul da

Graça, põem fim à ilusão, à separação e à condição, qualquer que seja esta condição.

***

O Amor Absoluto não é um Amor que seria imaginado, idealizado, estendido ao conjunto do criado e do
incriado.

Isso não é tampouco, somente, o fim da separação que, ela, aparece a partir do momento em que o Amor
CRISTO é ideal ou idealizado.

É esta noção de desaparecimento e de maturidade que ocorre e que irá ocorrer, inevitavelmente, que ocorre
individualmente, a um dado momento, e que ocorre inevitavelmente, neste fim de ciclo que vocês vivem.

Enquanto o amor for considerado como devendo ser voltado e manifestado para um exterior (objeto,
consciência, forma, humana ou não), enquanto houver um ideal voltado aí também para o exterior (mesmo o
CRISTO), e bem, paradoxalmente, esta exteriorização e esta manifestação (mesmo sob forma altruísta, de

carisma, de compaixão e de empatia) apenas faz afastá-los do Amor Absoluto.

***

O Amor Absoluto não é uma busca, ainda menos um degrau a subir, mas representa bem esta maturidade e
esta capitulação do efêmero, da carne e da projeção.

Naturalmente, nossos Irmãos e Irmãs orientais propuseram a meditação e suas diferentes formas.
A meditação tem por objetivo, em última instância, permitir-lhes conscientizar que vocês não são nem este

corpo, nem o que anima este corpo enquanto emoção e mental, e lhes permitir, enfim, mandar embora aquele
que observa.

Ir além daquele que observa é, justamente, não mais se mexer, é justamente não mais querer compreender,
nem se apreender do que quer que seja, é então, sim, como eu disse, esta espécie de capitulação, de



rendição sem condição, que culmina no Amor Absoluto, ou, se vocês preferirem, na Morada da Paz Suprema.
Esta Morada da Paz Suprema vem apenas, aliás, do que vocês São, além da identidade.

***

O Amor Absoluto não pode ser decretado, nem procurado.
Ele depende justamente, se o pudermos dizer, de todas as condições preliminares, vivenciadas, imaginadas ou

idealizadas.
É nesta espécie do que a personalidade poderia denominar o Nada (‘Néant’) que se encontra o Pleno.

Isso se junta ao que eu disse, durante a minha última encarnação: “é porque eu era o menor que os milagres
aconteciam”.

Não era nem eu, nem a minha vontade, nem a ação direta sobre algo do exterior (denominado um outro Irmão
ou um outro ser humano).

É bem, realmente, o que eu chamaria, na ausência de um termo melhor, de interiorização desta Consciência
que me aparecia em uma forma exterior, que eu pude viver a realidade Última: que aquele que eu tratava, que

aquele ao qual eu levava a minha afeição, o meu interesse, o meu Amor, era eu.
Não como uma crença, não como um ideal, mas, sim, como a profunda verdade.

***

As experiências que nossos Planos lhes permitiram, talvez, viver, têm apenas um objetivo e apenas um único:
além do Apelo de MARIA, além do contato com tal Ancião, com tal Estrela ou com tal Arcanjo, é efetivamente

fazê-los descobrir a Verdade, aquela que não experimenta qualquer condição e qualquer limite.
E isso acontece nesta carne que vocês habitam, que vocês nomeiem esta carne, Templo (mas eu os lembro
de que um Templo nada é se ele estiver vazio), que vocês chamem este corpo de saco, não tem, em última
análise, qualquer espécie de importância porque um como o outro, no momento da maturidade, vão fazê-los

aparecer o que vocês São, além de toda projeção e de todo ideal.
Vocês encontram, através do que eu completei hoje, o que lhes foi dito por outros Anciãos, desde vários

meses, agora.
Em última análise, e nesses tempos de Revelação, a questão que deveria tocá-los não é aquele de um
eventual futuro em relação com a Ascensão, mas, muito mais, no instante presente, despojá-los de toda

esperança e de toda projeção: “quem sou eu e o que eu sou?”.
Não nos meus atos, nas minhas ações e na minha vida, mas muito mais, fundamentalmente, muito mais
intimamente, além de toda aparência, além mesmo desta forma (que eu a chame de um saco ou de um

templo), além de toda crença, além de toda carne: “o que está aí?”.
Os elementos de resposta foram dados a vocês pelas Portas e pelas Estrelas, as estruturas Vibratórias, pelo

Manto Azul da Graça e pelo Canal Mariano.
Esta questão, se pelo processo da maturidade levá-los à renúncia real, e não fingida, revela para vocês, então,

o Último, o Amor Absoluto.
O Amor Absoluto é muito mais do que o amor incondicional e incondicionado, ele é, muito exatamente,
encontrar o que nós somos, na Eternidade, além da carne e além mesmo do Espírito, além de qualquer

princípio de identidade e de identificação, de alguma Comunhão, de alguma Fusão ou Dissolução, assim como
de algum Duplo.

Isso foi falado também pelo Bem Amado João ou SRI AUROBINDO, com relação à distinção entre o Interior e
o Exterior.

Isso foi expresso também, de um outro modo, por NO EYES, com relação a esta Visão do Coração que não é
feita pelos olhos.

***

A única Liberdade verdadeira está aí.
Todo o resto apenas representa aparências de Liberdade, que vocês nomeiam caminho, que vocês nomeiam

Livre Arbítrio, evolução, iniciação.
O conjunto desses elementos são apenas ilusões, que apenas estão aí, em última análise, para permitir-lhes

aguardar o tempo da maturidade e da renúncia.
Isso não é uma meditação, isso não é uma iniciação ou um exercício, qualquer que seja, mas é justamente o

momento em que a maturidade, com uma acuidade inegável, os faz deixar a totalidade do que vocês acreditam
ter mantido e ter tido.

O retorno da Luz, total e completo, é destinado, se vocês aceitarem isso, a permitir-lhes ser este Amor
Absoluto, que não depende de qualquer causa, de qualquer efeito, de qualquer circunstância e, sobretudo, de

qualquer condição.



Cabe, portanto, a vocês, olhar atentamente, além dos seus sinais Interiores, além dos sinais do Céu e da Terra,
além de toda espera, de toda esperança, situar-se inteiramente nesse famoso instante presente do Aqui e

Agora, que não depende de qualquer causa, de qualquer dia seguinte, que, além do observador ou da
testemunha, além do ideal CRISTO, vai romper o confinamento.

Esta ruptura permite defini-los entre um antes e um depois.
Isso é a Ressurreição.

O Amor Absoluto, assim como o Absoluto, não pode ser formatado, nem mesmo explicado.
Isso faz parte do que é vivenciado, ou não, mesmo se os efeitos forem traduzíveis e explicáveis.

Mas este explicável, como é a personalidade que o exprime, estará necessariamente condicionado pela
vivência anterior, mesmo se isso tiver sido transcendido.

***

Um Absoluto com forma, na cultura oriental, não terá a mesma expressão em um sufi como em um ocidental,
mas a vivência além da experiência é estritamente a mesma.

O fim da identidade, enquanto pessoa, põe fim à preeminência do amor dos homens e do Amor de CRISTO.
Só o Amor Absoluto, que, ainda uma vez, não é nem condicionado, nem condicionante, torna-se, não a

expressão, mas o estado normal do ser que vive isso.
Este estado normal não requer qualquer esforço, qualquer vontade, qualquer dualidade, transformando o que

podia ser vivenciado, em meio ao Si, como Fluidez ou Sincronia, substituindo isso pela Graça e pela Paz
Suprema.

Este Abandono do Si, tal como eu lhes apresentei, não é, em caso algum, um abandono da vida, mas é
justamente, enfim, estar na Vida.

Sair dos condicionamentos do amor e dos traumas do amor dos homens, leva a ser e a viver esta maturidade,
em um dado momento ou outro.

E isso é apenas quando houver capitulação (como, por exemplo, descreveu a vocês o nosso Irmão Ancião UM
AMIGO ou ainda IRMÃO K), é quando vocês chegarem, de algum modo, ao Choque da Humanidade, que põe

em jogo, de maneira formal, o prognóstico vital do indivíduo e do coletivo humano, que se realiza esta
maturidade, da maneira mais natural.

***

O que é considerado como impossível (enquanto a personalidade existir), tornando-se possível pelos fatos
mostrados, vividos e vivenciados, pode se viver enquanto Última possibilidade: o Abandono do Si.

Esta data não é qualquer final, a não ser o fim da consciência separada, o fim de um Ciclo no nível coletivo e
não ainda o que vocês poderiam chamar, do ponto de vista da personalidade, o fim do mundo, mas, sim, o

Último Apelo e a Última advertência.  
Isso corresponde ao seu encontro com MARIA e com o Arcanjo MIGUEL (ndr: ver em particular as
intervenções de MARIA de 21 de agosto de 2012 (1) e de MIGUEL de 18 de agosto de 2012 (2)).

Vejam além do que os seus olhos da personalidade irão querer ali ver.
Penetrem a essência da vivência e não simplesmente o aspecto aparente do que chega do Céu ou do que

chega da Terra.
Eu os remeto (e eu terminarei nisso) a esta frase que o Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV)

empregou largamente e que virá golpeá-los de maneira inelutável: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta
chama de nascimento”.

***

O que vocês são levados a manifestar, durante este período, o que vocês são levados a viver, representa, para
cada um de vocês, a melhor das oportunidades, qualquer que seja o que a vida decidiu manifestar para vocês.

Vejam além do simples fato, da simples explicação.
Aí se situa a possibilidade da sua Ressurreição.

Vivam isso com uma serenidade e uma Paz que irão permitir não ser, de forma alguma, desestabilizados.
Eu diria: sentem-se, em vocês, frente a vocês.

Vejam claramente, sem trapacear.
Eu não peço um exame de consciência, mas simplesmente o fato de estar Lúcido, porque a Lucidez participa

da maturidade.
Se houver, em vocês, interrogações específicas sobre as minhas palavras hoje, então, Irmãos e Irmãs, eu os

escuto.



***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, aqui, pela minha posição de Melquizedeque da Terra, vivamos juntos um instante de Graça e
de Silêncio, na Consciência da Dissolução, se vocês bem o quiserem, fechando os seus olhos...

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo, em vocês, a sua Presença.
E eu lhes digo até uma próxima vez.

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

1 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article7543.html

28 de agosto de 2012
(Publicado em 29 de agosto de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article7543.html


- Ensinamentos do Mestre Philippe -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121002_-_PHILIP...

~ SER NADA, PARA SER TUDO ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Eu lhes apresento a Paz e o Amor.

Eu venho falar-lhes, a fim de tentar fazê-los apreender e aquiescer, a esta frase, que eu tanto pronunciei
durante a minha encarnação e que eu já tive oportunidade de dar a vocês.

Quando me perguntavam, durante a minha vida, como era possível realizar estas curas (obs.: PHILIPPE DE
LYON era médico), eu sempre dava esta resposta: “o que foi feito, foi feito por que eu sou o menor de vocês”.

E, por que, sobretudo, não era eu que fazia, mas sim o que agia através de mim.
Isso vai nos levar a tentar fazê-los apreender o que é esse Nada, e o que é esse Tudo.

Vários Anciãos e Estrelas e outros intervenientes falaram-lhes desse Tudo como um Absoluto, como um
Último.

Este Tudo, este Último, reagrupava o que denominávamos, à época: Deus (A FONTE, hoje) e CRISTO,
enquanto Princípio Solar do Amor.

***

O que é preciso tentar apreender é que existe uma espécie de contrapeso.
Quando mais vocês se aliviam, aí onde vocês estão (nesta encarnação), mais vocês desaparecem de todos o
papéis que vocês desempenham (que isso seja por uma Humildade real e por uma Simplicidade real, ou por
diversas experiências que a vida lhes traz, como foi o caso para mim): algumas experiências, alguns estados,

levam-nos a conscientizar que há algo muito mais extenso por trás da aparência desta vida.
Eu não vou entrar nos detalhes da minha vivência, mas saibam que uma experiência desse tipo (quer seja a
minha, como aquela do conjunto da humanidade, atualmente), sempre se acompanha de uma mudança de

olhar, de uma mudança de opinião, e de uma mudança da própria consciência.
Ao passo que, na vida que vocês vivem, vocês consideram que são vocês que agem, que são vocês que

buscam, que são vocês que estudam (seja o que for), quando vocês estão firmemente convencidos de que
são vocês que realizam tudo o que acontece na vida de vocês (em todo caso, o que lhes parece como

controlável): dando importância aqui, vocês se afastam do Nada.
Nesta balança há, de um lado, aqui (aí onde vocês estão, nesta encarnação) e, do outro lado da balança (que

PHILIPPE DE LYON - 02 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121002_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-B16Kqz2HJ9c/UYDQxbusf6I/AAAAAAAABhQ/6z_KWjmQS9E/s1600/000+philippe+-+02.10.2012.jpg


não é visível para vocês na totalidade), encontra-se algo que está em ressonância e em relação com esse
Nada, aqui.

Pois, quanto mais vocês aliviam essa haste da balança, do seu lado, mais a densidade que existe no que lhes é
invisível, torna-se aparente, evidente, e se torna mesmo a única realidade possível.

***

Ser Nada, não é uma mortificação.
Ser Nada, não impede de viver a vida que é para viver aqui, sobre este mundo (aí onde vocês estão).

Mas é uma reconsideração Interior de si mesmo, permitindo colocar a pessoa e a sua vida, no segundo plano.
Qual é o primeiro plano?

É, exatamente, o que todos vocês (que irão me ler ou que me escutam, aqui) buscam.
O paradoxo é que vocês não podem encontrar o que vocês buscam por intermédio do que vocês acreditam

ser.
Enquanto vocês acreditarem ser alguma coisa, sobre este mundo, enquanto existir uma pretensão ou uma

vontade de se apropriar das suas próprias ações, de se apropriar da sua própria vida, não pode existir
percepção do Tudo.

Naturalmente, os nossos Irmãos orientais abordaram longamente a consciência limitada, em relação à
consciência ilimitada.

As diferentes manifestações, associadas a esta consciência da Unidade da Luz Vibral, foram explicadas
amplamente.

Isso faz parte, eu penso, de algumas experiências que vocês puderam viver, e de alguns estados que vocês
puderam beirar, chegar perto ou até mesmo ultrapassar.

***

O Ser Nada de que eu falo é a insignificância daquele que compreendeu que não pode lutar, nem mesmo se
opor à Luz, e que, mesmo buscando-a, volta, finalmente, a ali se opor, ou seja, a colocar uma distância entre si

e a Luz.
É esta distância aparente, esta desatenção, este déficit da percepção real, que leva a elaborar, ao longo da

vida, estratégias, condutas, que vão permitir se precaver em todos os níveis.
O fato de se precaver é lógico, para a vida de qualquer pessoa sensata, sobre esta Terra.

Existe algo que pode parecer insensato, em um primeiro momento, não representado pela busca da Luz, do
Amor ou de CRISTO, mas, muito mais, pelo momento em que se coloca a questão no Interior do que vocês

creem ser, da personalidade, da sua vida, do que vocês são.
A personalidade tem sempre tendência a aderir (por um princípio de crença, por um princípio de fé) a um
modelo, a uma religião, a algo que representa, em todo caso, um ideal, e isso, é claro, não somente nos
mundos ditos espirituais ou nas esferas espirituais: isso se refere a todos os setores da vida, a todos os

setores do conhecimento e da aprendizagem, até mesmo, da vida.

***

Todos nós conhecemos momentos em que a irrupção do que é não ordinário vai nos levar a reconsiderar a
nossa posição, as nossas ações, as nossas vontades diversas e variadas, exprimindo-se em nossa vida.

Este Encontro, seja qual for a forma (que ele venha a ser o seu, se ele não tiver ocorrido), leva a esta espécie
de confronto ou, em todo caso, a esta reconsideração de si mesmo, e do seu próprio posicionamento, em

relação à Luz.
É extremamente tentador, para a pessoa que vive uma experiência da Luz, fazer dela esta Luz, que ela

considera como uma experiência e, portanto, como algo que é revelado, despertado, a um dado momento, e
que ela deverá fazer frutificar, que ela deverá se apropriar, domesticar, a fim de viver os efeitos, o lado

sensacional, quando o lado simplesmente bom vem apenas em segundo lugar. 
O Choque da Humanidade, assim como o choque de qualquer pessoa confrontada com o seu próprio

desaparecimento, passa (como lhes disse o Bem Amado JOÃO) por uma série de estágios, de recusa, e de
aceitação.

Ora, vocês apenas podem ser Nada, vocês apenas podem desaparecer de vocês mesmos e, então, tornar-se
Tudo (o que vocês São, na Verdade), quando vocês cedem, real e concretamente, à Ação da Luz, na

consciência, no corpo e em toda a sua vida.
Não é preciso confundir isso com uma falsa modéstia ou com uma falsa humildade, que os levaria a rejeitar

toda a sua vida e todas as áreas da sua vida.
Ao esperar aliviar-se dessa maneira, vocês apenas se tornam mais pesados, por que vocês resistem à pessoa.



A pessoa que vocês são, durante uma vida, tem um objetivo, uma série de experiências a realizar.
Mas jamais foi dito que os objetivos desta pessoa eram o que vocês São.

Diversas palavras de CRISTO denotaram isso, de maneira importante e de maneira evidente.

***

O que está vindo a vocês, durante este período, é o reposicionamento associado ao face a face (ou esta
confrontação), esta irrupção da Luz, não como ela foi projetada, imaginada ou pensada, em certos momentos,

mas, sim, a irrupção total da Luz, nesta realidade onde vocês estão.
CRISTO disse, em relação ao que está chegando agora, para vocês, que aquele que quisesse salvar a sua

vida iria perdê-la, e que aquele que aceitasse perdê-la, iria encontrá-la.
Há, aqui, um dos maiores mistérios do período que vocês têm que viver, quando dois mundos vão se

encontrar, para a pesagem, sobre a localização em que vocês estão.
Vocês aceitam Ser Nada, desaparecer, para Ser Tudo?

E, efetivamente, isso vai se tornar, cada vez mais, um ou outro: um não poderá ir com o outro.
Contrariamente ao período que já dura algumas décadas (e que se fortaleceu desde o seu ano de 2009), tendo
levado a viver uma aclimatação com a aproximação da Luz, com estados particulares de Alegria, mas, também,

períodos inscritos na pessoa, na vida cotidiana (com suas contrariedades, suas alegrias e suas tristezas).
Vocês, de alguma forma (para a maior parte de vocês), passaram, simultaneamente, a vida, aqui, e a imersão

intermediária na vida, em outros lugares que aqui, enquanto estando aqui.

***

A situação vai mudar.
Nós insistimos, nós todos, sobre os diferentes elementos que chamaram a viver esta Terra, que se inscreve

em uma mudança muito mais global, referente ao conjunto deste setor do universo e deste Sistema Solar, em
particular.

Esse face a face apenas oferece duas escolhas, e somente duas.
A aclimatação terminou.

O que significa que no momento da imersão, na Luz, do seu mundo: ou a pessoa irá permanecer, ou a pessoa
irá desaparecer.

 “Ser-lhes-á feito segundo a sua fé” disse CRISTO.
Nós acrescentamos: “ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração”, que é aquela da sua consciência.

A capacidade de vocês para apagar-se de si mesmo (para tornar-se o que vocês São: a Luz) é um ato de
consciência que se realiza em um prazo muito curto.

A aceitação do Abandono à Luz (na sua totalidade, doravante), a aceitação do seu próprio desaparecimento, na
Luz, os faz tornar-se esta Luz.

Enquanto existir uma presunção de acreditar levar uma vida dirigida por vocês mesmos, de acreditar que
levar a sua vida, utilizando a razão, a lógica, pode ser-lhes de alguma utilidade frente à Luz, isso é um erro.

Nenhum conhecimento (mesmo específico e perfeitamente correto) da Luz irá fazê-los tornar-se Luz: o que
vocês São e o que nós Somos, todos nós.

Não há outros meios senão se tornar o menor, como eu dizia, como CRISTO mostrava, através da lavagem
dos pés dos Apóstolos e dos Discípulos.

“Aquele que quiser se elevar, será rebaixado”, “aquele que se rebaixar, será elevado”: isso traduz, diretamente,
as condições da Ascensão que é para viver.

***

A aclimatação que vocês vivenciaram (com a Luz, com as suas experiências) os fez efetivamente aproximar-se
da Verdade.

Mas, aproximar-se da Verdade ou viver, até mesmo, o Estado de Ser, por intermitência, por experiência, não é
a mesma coisa que se tornar, realmente, o Tudo e não ser mais Nada, aqui, sobre este mundo.

Isso é exatamente o inverso da maior parte dos ensinamentos, quer sejam escolares, religiosos ou mesmo
espirituais.

Ser Nada, para ser Tudo, tornar-se o menor, poderia parecer simples.
E isso é, efetivamente, muito simples, desde que a razão e a lógica desapareçam.

Isso pode se tornar, de outro modo, complicado, quando há (como dizem nossos Irmãos orientais) um apego
ao que vocês acreditam ser, em sua busca espiritual, em sua vida, em suas profissões e em suas atividades,

assim como em todas as suas relações.



Tudo o que vocês creem ter, vocês têm: isso foi dito e reiterado.
Aceitar tudo largar não é renunciar à vida, mas, muito pelo contrário, entrar na Verdadeira Vida, aquela que não

é condicionada pela existência de uma pessoa.
O que está chegando leva-os a Passar, além de toda noção mesmo de Passagem, já que não se trata, em

Verdade, de Passagem, mas, sim, de uma Ressurreição, ou seja, de um desaparecimento de todo efêmero e
de tudo o que é limitado.

A alternativa que lhes será, então, proposta será: ou manter uma pessoa e, portanto, uma resistência à Luz (já
que a pessoa apenas existe por um princípio de separação, de divisão, de limitação artificial), ou se aceitar Ser

Nada e se tornar o Tudo.
E isso não é jamais o mental que decide, lembrem-se.

Mas, é bem a cessação disso que leva a viver esse Tudo.

***

Nós os conduzimos, Uns e Outros (assim como o conjunto das Estrelas e dos Arcanjos), para mais perto desta
aceitação.

Mas, vocês sabem, há apenas vocês que podem aceitar: ninguém pode aceitar no seu lugar.
Mesmo sendo fiéis testemunhas do que se desenrola, nós apenas podemos estender a mão para vocês (a

consciência, se vocês preferirem), mas nós não podemos transportar a sua consciência.
A capacidade real para não mais ser afetado pelos apegos, enquanto mantendo as suas funções e os seus

papéis (segundo o que lhes permitem a Terra e os Elementos) é a mesma para fazê-los viver a realidade desta
frase.

Os mecanismos que se desenrolam (e que irão se desenrolar) levam-nos (e vocês têm consciência disso, para
muitos de vocês) a viver estados cada vez mais intensos.

Esta intensidade reflete-se por sinais no corpo, mas, sobretudo, por modificações, cada vez mais percucientes,
da sua consciência.

Aceitar desaparecer de uma pessoa leva-os a experimentar: ou uma passagem do Nada ao Tudo, ou ali resistir
e manter a ilusão de uma separação (pois não haverá mais separação).

Como isso foi explicado, o fato de dormir durante a noite, os faz desaparecer.
Vocês irão, muitas vezes, a mundos que vocês não conhecem, durante os espaços que vocês sonham e,

naturalmente, ao despertar, o sonho é chamado de sonho, e a vida é chamada de Vida.
De maneira ilustrada, o que irá se desenrolar é exatamente a mesma coisa.

Uma anquilose, uma dormência, um esmaecimento de tudo o que se refere à pessoa e às interações da
pessoa, vão aparecer.

Esse esmaecimento, com o olhar da pessoa, é diretamente induzido pela ação dos Elementos sobre a Terra: o
que era comum tornar-se-á estranho.

Se vocês aceitarem isso, então a balança vai pender para o lado do Tudo, e o Nada irá desaparecer sozinho,
sem qualquer dificuldade.

É isso, aliás, que uma proporção de vocês experimenta, de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais
evidente.

Os diferentes ensinamentos que foram dados, por UM AMIGO e pelo IRMÃO K (referentes ao Yoga assim
como à consciência), propiciaram-lhes os elementos facilitadores, dessa passagem do Nada ao Tudo (ndr: ver

na coluna “protocolos a praticar”) (1).
Mas, lembrem-se de que enquanto vocês não forem Nada, vocês não podem ser Tudo.

Aí está o sentido do que eu empreguei, nessa palavra: desaparecimento.
Isso não é uma morte porque, se a sua consciência aceitar esse Nada, tornando-se o Tudo, o que morre é

apenas a ilusão, o que morre é apenas o que somente tem um tempo e que não é o seu Reino.

***

Contrariamente ao que muitos ensinamentos ditos espirituais, tendo surgido há vários anos e transmitido
técnicas visando fazer o Paraíso sobre a Terra: não pode existir Paraíso sobre a Terra.

A própria ação da Luz, sobre este mundo, e já desde vários anos, assinalou um despertar das consciências
para a Unidade delas.

Será que, no entanto, este mundo melhorou?
Então, é claro, muitos irão argumentar que é preciso tempo, que é preciso prolongar a experiência, a fim de ver

o efeito da Luz, não sobre a consciência que vocês vivem, mas, sim, sobre o desenrolar deste mundo.
Naturalmente, é possível modificar as circunstâncias deste mundo, assim como eu fiz nas minhas ações com

os Irmãos e as Irmãs.
Do mesmo modo, é possível modificar (por agrupamentos, por orações, por meditações) as próprias

circunstâncias deste mundo.



Mas nenhuma modificação das circunstâncias deste mundo irá Liberar vocês.
É a pessoa que crê nisso.

É a personalidade que está apegada ao próprio mundo no qual ela evolui, de maneira, entretanto, temporária.
Nenhuma circunstância deste mundo lhes permite encontrar a Eternidade.

É nesse sentido (e mais particularmente neste período) que tudo o que vocês acreditam ter vocês terão, cada
vez mais.

***

Enquanto vocês não tiverem se Doado e se Abandonado, vocês ficam dependentes da lei deste mundo.
Quer a chamem de karma, de ação-reação: é a lei da dualidade.

Nenhuma dualidade pode levar à Unidade.
Isso, os nossos Irmãos orientais, que chegaram até a Liberação, compreenderam-no perfeitamente.

Existe, é claro, um número incalculável de crenças (particularmente no ocidente, particularmente através de
alguns ensinamentos) que querem fazê-los crer em uma Idade de Ouro, sobre esta Terra: em uma

transformação, pela Luz, e então no prosseguimento e na continuação de uma vida sobre este mundo.
Isso não pode existir, de maneira alguma.

O que o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) chamou de grelha planetária representa, como lhes foi
especificado de novo por SÉRÉTI (ndr: intervenção de 30 de setembro de 2012) (2), a concordância de uma

série de acontecimentos ocorrendo nesta Terra, neste Sol, nesses planetas deste Sistema Solar, até os
confins do universo.

***

A chegada da Luz, em sua restituição total, jamais poderá aclimatar a pessoa à Luz.
Muitas experiências realizadas (como isso foi explicado, há pouco tempo) pelos que procuram a Luz, assim
como as experiências realizadas espontaneamente às portas da morte, permitiram a essas pessoas viverem

fora da pessoa, ou na pessoa, a experiência do Amor.
E todas essas pessoas, ao voltarem, confirmaram-lhes, de algum modo, que o mundo da morte não está do

outro lado, mas, sim, aí onde vocês estão.
Ao entrar neste corpo, de novo, a impressão é, na maioria das vezes, terrível, como entrar em uma camisa de
força, em algo que dói e, sobretudo, que não deixa Livre, e que não deixa viver o que foi vivenciado quando o

corpo foi deixado, de maneira temporária.

***

A Luz, do seu ponto de vista, pode ser um Fogo devorador.
Esse Fogo vem queimar, na totalidade, o que é efêmero.

Esse Fogo (que vocês denominam o Fogo do batismo, o Fogo do Espírito Santo, o Fogo do Amor) resulta,
como eu disse, da concordância de vários fatores, e da sua capacidade, naqueles momentos, para

desaparecer.
E todas as experiências (ainda uma vez, que vocês realizaram ou que vocês vivenciaram) levaram-nos,

progressivamente, a esta Porta, que não é uma.
Eu repito então que, em última análise, sejam quais forem os mecanismos ocorrendo, em vocês, e sobre o

mundo, no lugar onde vocês estão, isso será, efetivamente cada vez mais, Tudo ou Nada.
Chegará um momento, perfeitamente reparável, onde toda noção de pessoa irá desaparecer, na totalidade.

***

A Liberação é para todos.
Mas o destino não é a mesmo.

E compreendam bem que vocês não são levados (mesmo havendo a intervenção dos Anjos do Senhor) a
outros lugares senão aí onde vocês São, em vocês, nesse momento específico.

“Ser nada” é um desafio, neste mundo, hoje, onde vocês estão encarnados, que não é o mesmo que aquele
que eu vivi, há mais de cem anos.

Este desafio foi atenuado porque as Linhas de predação da Terra desapareceram, totalmente, assim como as
suas Linhas de predação pessoais (todas elas resultantes das ligações inscritas na carne, no karma, nas

restrições da sociedade, enfraquecem e desaparecem, para muitos de vocês).



O que é, admitam-no, exatamente o contrário da maior parte do que transmitiram alguns seres, referentes à
chegada de uma Idade de Ouro e à transformação pacífica deste mundo, em um mundo de Luz, na mesma

Dimensão.
Isso é impossível, e vocês logo se dão conta disso, por esse princípio do Nada ou Tudo.

Ir para o Nada é não mais estar submisso às ligações, não mais estar submisso ao seu próprio mental, às suas
próprias ideias, aos seus próprios pensamentos, e deixar, efetivamente, a Graça, a Inteligência da Luz, fazer o
que ela tem que fazer (esta pessoa continuando a fazer o que ela tem, ela, que fazer), mas não tendo que estar

implicada, de nenhuma maneira, no Tudo.
Tudo isso, se isso não estiver ainda suficientemente claro, em vocês, vai emergir pela ação da Luz.

***

Se vocês estiverem atentos aos sinais do Céu, não somente, mas também aos sinais que se apresentam, a
vocês (tanto nos Alinhamentos como durante a noite), esses sinais tornar-se-ão cada vez mais patentes.

Irá lhes parecer, cada vez mais, que a Luz está presente, que as partículas Adamantinas se tornam cada vez
mais brilhantes, que muitas Presenças se apresentam a vocês, e que, ainda por cima, na posição deitada, à

noite, o seu corpo pode ser até mesmo chamado a desaparecer da sua visão.
Tal é a ação da Luz, pela sua Presença e pela sua densidade.

Se vocês prestarem atenção nisso, vocês irão se apreender, facilmente, além de toda compreensão, do que é
“ser Nada, para ser Tudo”.

A ação da Luz Vibral, a ação do Amor (devido ainda ao desaparecimento das Linhas de predação da Terra), irá
trazer-lhes, para muitos de vocês, a prova formal do que vocês São, muito além das Linhagens estelares, das

suas Origens Estelares.

***

Este aprendizado acontece, como vocês sabem, em um tempo extremamente curto que corresponde ao último
trimestre deste ano de 2012.

Então, compreendam a essência do que é “ser Nada, para ser Tudo”.
Vocês o compreendem, além do intelecto e da razão, pois, dando os primeiros passos, vocês farão pender a

balança para o lado do Tudo.
E, naquele momento, vocês irão viver o que é para viver, para vocês.

Vocês serão, de algum modo, privilegiados, enquanto Libertadores da Terra, enquanto Ancoradores da Luz,
para viver, com uma ligeira antecipação, este desaparecimento total da pessoa.

E, é aí que vocês irão constatar que efetivamente vocês são Viventes, seja o que for que esta pessoa viver,
sejam quais forem os seus objetivos, sejam quais forem as suas ligações e as suas ações sobre este mundo.
Não há melhor entendimento do que o que eu lhes digo aí, para aceitar nada Ser, para aceitar Abandonar o Si e

se encontrar na Eternidade, enquanto este efêmero desaparece.
Estejam, portanto, atentos, além dos seus Alinhamentos e das nossas diferentes Comunhões e Graças, que

nós oferecemos a vocês, e que nós vivemos com a sua oferta, aquela do seu Coração.
Os mecanismos noturnos (que isso seja ser chamado pelo seu primeiro nome, que isso seja o que é dado a

experimentar e a ver além dos olhos) vão consolidá-los na realidade da Luz e dos outros mundos.
Mas lembrem-se de que, no final, e esse prazo é muito curto, não pode ali haver sobreposição entre o mundo

do efêmero e o mundo da Luz.

***

Todos os ensinamentos que tentaram fazê-los aderir a uma evolução da alma, fazê-los aderir a uma
transformação deste mundo (mantendo-o tal como ele é), por fim, tinham apenas um objetivo: era afastá-los

desse face a face.
É tempo, mais do que nunca, não de denunciar, mas de enunciar a Verdade do que muitos de vocês vivem,

agora, por intermitência.
Não há outra Ascensão senão essa, mesmo as modalidades sendo diferentes e os destinos também muito

diferentes.
Mas a Passagem é a mesma, para todos.

 A irrupção da Luz, na totalidade, irá purificar o mundo, na totalidade.
Isso não é uma simples queimadura, isso não é um simples Apocalipse ou Revelação, isso não são

destruições, mas isso é, sim, o aparecimento da Luz.
E, mais uma vez, conforme vocês se colocarem na pessoa, ou em outros lugares do que nesse Nada, se

vocês aceitarem ser esse Nada, então vocês vão ver o Tudo.



A experiência e a vivência desses momentos irão permitir-lhes, efetivamente, ir para esta aceitação do Nada e
descobrir o Tudo e ali se instalarem.

Vocês irão recolocar as coisas, então, no lugar, e o que, em comparação, podia fazê-los parecer passar do
estado de acordar para o estado de sonho, será exatamente o inverso.

Ou seja, que o sonho (o que lhes parecia intangível, impalpável, distante, afastado) tornar-se-á a sua realidade.
Todo o resto irá se apagar naturalmente, exceto, é claro, para aquele que resistir.

E a resistência é, sobretudo, o fato do desconhecimento da pessoa que acredita que ela vai transformar a
pessoa em algo melhor, que vai continuar nesse status quo.

***

Todos vocês sabem que o que é deixado se ver do mundo, não é Luminoso.
Mesmo a Vida sendo Luminosa, as circunstâncias do mundo não o são.

Acreditar ou esperar que a Luz vai restabelecer circunstâncias harmoniosas, é uma armadilha que os impede
de desaparecer.

Ela os recoloca (esta resistência) na personalidade e, portanto, no combate, na vontade, e em uma espera
convicta que não tem razão de ser.

A única esperança real é o que vocês São, além desta Dimensão alterada.
Assim como esses Irmãos e Irmãs que fazem experiências de morte e retornam com a lembrança bem

presente do que eles vivenciaram (sendo o suficiente para transformar a vida deles), a imersão na Luz, e não
simplesmente uma Luz vista ao longe, põe fim à ilusão, na totalidade.

O que estava aparente, em um momento, irá desaparecer a fim de que se instalem a verdadeira Vida e a
Verdade.

Esta frase: “ser Nada, para ser Tudo”, mesmo se, hoje, ela não tiver significado para vocês, tornar-se-á, a um
dado momento, ou em outro, a única evidência e a única Verdade.

Eu os empenho, então, não tanto para ali refletir, mas para apreender-se do escopo e dos pontos principais.
Aí está o que eu tinha que dar a vocês enquanto Melquizedeque da Terra [do Elemento Terra].

Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas em relação a isso, eu os escuto.

***

Pergunta: você poderia nos orientar para sabermos como desvanecer totalmente?

Não há guia.
Não há técnica.

Apagar-se e desaparecer é um ato profundo que nada tem a ver com as gesticulações daquele que iria se
flagelar e proclamar que ele não é nada.

Não há qualquer coisa a mostrar, não há qualquer exercício a fazer: vocês fizeram todos, ou quase.
Isso é um ato da própria consciência.

Desaparecer não pode ser, em caso algum, o efeito de um exercício ou de uma técnica.
Eu poderia dizer que é um ato de confiança total, absoluta, irreversível, na Luz.

Isso é muito mais do que a crença e a fé, pois a crença e a fé podem durar por muito tempo, sem lhes dar o
menor sinal.

E é preciso uma coragem especial para atravessar essas etapas, como isso foi ilustrado, pelos seus caminhos,
por algumas Estrelas.

Se eu resumi isso em “Tudo ou Nada” é porque isso não é um processo que vai se estender no tempo e
persistir, mas, sim, um processo extremamente curto e extremamente limitado no tempo, no espaço, e na

consciência.
É, de algum modo, a verdadeira capitulação.

É o momento em que, efetivamente, a alma se volta, definitivamente, para a Luz, onde ela perde as suas
ilusões sobre este mundo, enquanto permanecendo vivendo sobre este mundo.

É o momento em que vocês se apreendem, de algum modo, de que o efêmero nada é.
Não como uma ideia, não como um objetivo, mas, sim, como o que é vivenciado.

Então, é claro, a consciência sendo Vibração, nós os levamos coletivamente a experimentar, por vocês
mesmos, o efeito da Luz Vibral.

Mas esta Luz Vibral (até agora, que ela esteja localizada nos seus centros de energia, que ela os percorra de
cima para baixo, ou debaixo para cima, que vocês a vejam no Éter, compactar-se) não é a realidade final da

Luz, que é ser onipresente.
É esta onipresença que não pode ser compatível com a existência de uma pessoa.



Colocar-se, agora, a questão do Tudo e do Nada, é já manifestar a intenção de uma mudança, ou, de
preferência, de um posicionamento.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Instalemo-nos então, juntos, durante alguns minutos, pelo Elemento Terra que eu trago, nesta elevação da
Terra, nesta Graça da Luz, durante alguns minutos, juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs, eu sou o Mestre PHILIPPE de LYON, e eu saúdo vocês, no Amor.
Até logo.

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

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article3b49.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-2_octobre_2012-ar...
02 de outubro de 2012

(Publicado em 03 de outubro de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article3b49.html
http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-2_octobre_2012-article3b49.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
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- Ensinamentos de PHILIPPE DE LYON -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON e eu intervenho, entre vocês, enquanto Melquizedeque da Terra
(Elemento Terra).

Irmãos e Irmãs, vivamos um momento de Amor e de Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que o Conclave dos Anciãos encarregou-me de dizer-lhes decorre diretamente do meu posicionamento em
meio a esta Assembleia dos Anciãos.

A matéria, a consciência da matéria, e a consciência do lugar onde vocês estão, estão inscritas segundo um
princípio de resistência e de oposição denominado ação-reação.

Tudo o que acontece sobre este mundo, aí onde vocês estão, será sempre submetido à ação-reação que é o
próprio princípio do confinamento.

A ação-reação é expressa pela resistência, ou pela não resistência, por tudo o que pode ocorrer e acontecer
em meio a este mundo.

A colocação da sua consciência, seja onde for que ela estiver, sempre vai se expressar pela possibilidade de
ação ou de reação em meio a este mundo, assim como pela possibilidade de ali não reagir enquanto ali

estando ativa.
É sobre isso que eu vou tentar desenvolver o que eu tenho para dizer a vocês.

***

CRISTO disse: se lhe derem um tapa, ofereça a outra face.
O que pode parecer para a personalidade como um ato de submissão, ligado a uma Predação, pode ser

explicado, ou por uma fraqueza, ou, pelo contrário, por uma grande força.
Esta força não sendo levada na ação-reação deste mundo, mas no que eu chamaria de uma espécie de tipo de

alma ou de espírito.
Este mundo foi construído baseado na resistência e na oposição.

Ao que vocês se opuserem, na sua vida, vai ser reforçado.
No exemplo de CRISTO, aquele que leva um golpe e devolve um golpe, mantém, permanentemente, a ação e

PHILIPPE DE LYON - 10 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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reação.
Mesmo se houver um sentimento de justiça, mesmo se houver um sentimento de reparação, neste mundo, o

principio de causalidade não está, entretanto, certamente, extinto.
O que eu quero dizer com isso é que, tudo ao que vocês se opuserem, tudo ao que vocês resistirem (pelo

simples fato da mobilização da sua consciência no ato de resistir ou de se opor), irá fazê-los encontrar,
inevitavelmente, as consequências desta resistência e desta oposição.

Vocês não podem, com os meios comuns da consciência, em meio a este mundo, provocar qualquer
modificação da percepção deste mundo.

Eu diria até mais: o fato de se opor à causalidade deste mundo mantém-nos na causalidade e os impede de
viver a Graça.

A Graça, longe de ser uma demissão ou uma forma de fraqueza, seja ela qual for, consiste em compreender e
em viver que as leis da matéria, da materialidade mais grosseira, como da consciência presente em meio a

esta matéria, jamais poderá, em última análise, escapar à sua condição e ao seu condicionamento.

***

O princípio de não ação não é um ato de passividade, mas, sim, uma grande força daquele que compreendeu
que resistir ou se opor mantém o que é chamado de confinamento.

Aceitar este princípio, não como uma crença, mas viver os efeitos diretos, deixar-se-á, se isso já não ocorreu,
constatar que, se vocês não se opuserem mais, que, se vocês não mais resistirem seja ao que for da matéria
deste mundo, isto não pode mais ter qualquer influência, não na sua matéria, é claro, mas na sua consciência

não ligada a esta matéria.
A não resistência e a não oposição (oferecer a outra face, se vocês preferirem) é a maneira mais rápida, mais
direta, de extrair-se das suas próprias resistências, da resistência deste mundo e, portanto, de viver o Choque

da Humanidade com a maior das facilidades.
Ao que vocês se opuserem, irá se reforçar inevitavelmente.

Opor-se significa confrontar-se.
Opor-se significa comparar-se.

E, nesse tipo de comparação, vocês sempre vão sair perdendo, pois a força em quantidade, em meio aos
mundos confinados, é bem mais importante do que a força de um indivíduo.

Nenhum indivíduo (seja ele quem for, em meio a uma pessoa) pode derrubar as barreiras deste mundo, nem
mesmo as suas próprias barreiras.

O exemplo de CRISTO foi flagrante.
Qualquer oposição, qualquer contestação, qualquer resistência às leis deste mundo, é acompanhada, quer

vocês queiram ou não, da sua participação nas leis deste mundo.
Viver a Graça consiste em nada rejeitar, em não se opor a nada, e em não resistir a nada.

A personalidade sempre irá dizer que deixar a matéria é fonte de desordem.
O que vocês querem encontrar?

A ordem da consciência Unificada ou a ordem da consciência deste mundo?

***

Não mais resistir e não se opor faz desaparecer aquilo a que vocês davam atenção anteriormente.
Assim, não mais resistir e não mais se opor é certamente, durante este período, o melhor modo de descobrir a
ação da Graça, em vocês, como sobre este mundo, como no que, até agora, necessitava, da sua parte, de uma

oposição ou de uma resistência.
Lembrem-se deste grande princípio, mesmo se ele não lhes for aparente de imediato, porque vocês apenas

poderão compreendê-lo e vivê-lo do ponto de vista da Graça: ao que vocês se opuserem, com o que vocês se
confrontarem, irá resistir.

É o princípio da lei deste mundo.
Vocês não podem fazer desaparecer ilusão alguma, vocês não podem fazer desaparecer o que os incomoda,

simplesmente ali se opondo ou ali levando uma solução.
A própria solução irá permanecer inscrita segundo a lei de causalidade e irá impedi-los de ver a Graça agindo

na não reação, na não oposição.
Então, é claro, as leis da personalidade fazem com que uma pessoa agredida esteja legitimamente no direito

de se dirigir à justiça ou de reagir, ela mesma, conforme o caso.
Esta lei de causalidade (válida para tudo o que é da ordem da matéria observável, mensurável e ponderável)

não diz respeito, de modo algum, ao que vocês São, em sua consciência.
Cabe a vocês apenas colocar a sua consciência sob a égide da resistência ou sob a égide da Graça:

Abandono ou resistência.
Abandono ou resistência não à matéria, mas à própria consciência e à fonte da própria consciência.

Enquanto a sua ação se situar como uma adaptação a um mecanismo exterior, seja ele qual for, vocês irão
calcar a sua estratégia na lei deste mundo.



***

A lei deste mundo foi construída apenas na falta de Amor e na busca deste Amor.
A lei da Graça e dos outros mundos Unificados foi construída na presença do Amor e na ausência de

resistência nomeada: Transparência, Humildade e Simplicidade.
As circunstâncias deste mundo e da própria Terra mostram-lhes, pela ação dos Elementos trabalhando, o que

decorre das resistências e o que decorre do Abandono à Graça.
A própria matéria, a própria consciência da Terra, mostra-lhes o que acontece nela quando os Elementos se

revelam e permitem, justamente, vencer as forças de resistência.
As forças de resistência são forças confinantes, compressoras e limitantes.

A Graça é sem limite, sem pressão e sem resistência.
A Graça é, portanto, Transparência.

Dessa maneira, então, o exemplo da Terra mostra a vocês, nas fases que ela vive, esses diferentes momentos
de ajustamento e de reajustamento sob a ação da Graça, e não sob a influência da reação.

Isso é o mesmo em vocês: o Fogo interior, os movimentos da sua Terra, do seu corpo, as Vibrações do seu
corpo, o humor que os afeta ou que vocês manifestam, podendo colocar-se sob a ação da lei de resistência,

como sob a ação da lei do Abandono.
A lei do Abandono vai consistir, então, em aceitar como inevitável, como inexorável, o que ocorre em vocês e

sobre a Terra.
A lei de resistência irá fazê-los entrar em oposição, em sofrimento, em relação ao que acontece nos seus

Elementos, bem como nos Elementos da Terra.
Como foi dito pelo Bem Amado João (ndr: SRI AUROBINDO): o Choque da Humanidade, em suas diferentes
fases, vai durar o tempo que for necessário, para vocês, a título individual como coletivo, na compreensão da

resistência ou da Graça.

***

O que talvez vocês tenham vivenciado, a título individual, deve ser vivido, do mesmo modo, a título coletivo.
O trabalho realizado pela Luz, o seu trabalho e o nosso trabalho, permitiu encurtar o intervalo de tempo entre

a negação e a aceitação.
Fazendo, então, com que as fases de resistência (e, especialmente, da negociação e da raiva) sejam

reduzidas a mais simples expressão, tanto individual como coletivamente.
A resistência à Luz mantém a ilusão: a sua como a do coletivo.

A instalação da Luz, realizada pela junção da irradiação do Sol com a irradiação da Terra (a Liberação do Sol e
a Liberação da Terra), torna possível, para vocês e em vocês, a possibilidade de ver claramente o que está

trabalhando, em vocês.
Tudo o que resiste (ou tudo o que não flui, se vocês preferirem) apenas reflete as suas próprias resistências.
Tudo o que é fluido e fácil apenas faz e apenas irá fazer, cada vez mais, refletir o seu próprio Abandono à Luz.

Este mundo se mantém unicamente pelo princípio de causalidade, de oposição e de confrontação.
É um equilíbrio que parece dinâmico, com variações de um estado a outro (quer vocês denominem isso

alegria, tristeza, raiva ou outra coisa).
Quando vocês deixam cair um objeto sobre esta Terra: ele cai.

Vocês não podem deixar cair um objeto, nas outras Dimensões, simplesmente por que não existe nem em
cima, nem embaixo, nem dentro, nem fora, nem esquerda, nem direita.

Não há qualquer razão para que um objeto exista e que ele caia.
Onde ele iria cair?

Em cima ou embaixo, na medida em que não existe nem em cima nem embaixo?
Isso é o mesmo para a sua consciência, nesses tempos.

Vocês irão resistir ou não?
Resistir ao quê?

À ação de resistências conjuntas deste mundo, nas suas últimas fases de oposição à Luz que acontecem
neste momento?

Que não são por causa da Terra (eu os lembro disso, já que a Terra está Liberada e aceitou a sua Ascensão),
que não são por causa de vocês, individualmente, que estão presentes, mas simplesmente pela persistência

dos hábitos e dos condicionamentos da humanidade, através dos sistemas de controle do mental humano
deliquescentes, e através do peso dos hábitos e, sobretudo, dos pesos da consciência limitada ligados à

matéria.

***



A sua capacidade para instalação na Graça depende unicamente, de hoje em diante, da sua capacidade para
se opor, ou não, ao que está aí.

A oposição ou a confrontação com o que está aí pode assumir, é claro, aspectos bem diversos e variados,
desde o fato de expressar um desejo contrário ao que acontece sobre a Terra e em vocês, até a impressão de

controlar ou de comandar uma situação ou indivíduos, sejam eles quem forem.
Eu os remeto, para isso, ao que foi dito em várias ocasiões com relação às Linhas de Predação, pessoais ou

coletivas.
A resistência é uma forma de Predação.

O Abandono à Graça é o estado de Amor Absoluto que levou CRISTO a dizer: “se lhe derem um tapa, ofereça
a outra face.”.

***

Complementando o esclarecimento do que lhes disse o IRMÃO K (ndr: intervenção de 10 de novembro de
2012) (1), é evidente que, durante este período, quanto mais a Luz aumentar (neste corpo que vocês habitam,
como na consciência que vocês notam mais ou menos expandida), mais isso irá se expressar, nesta fase final,
por resistências e oposições, não de indivíduos, mas de um conjunto de indivíduos (submissos ainda às Linhas

de Predação e ao medo do desconhecido) visando a perpetuação, a continuidade, de uma consciência
separada.

Mas como lhes disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) e algumas Estrelas: tudo está consumado, há
algum tempo, nas outras Dimensões, e desce então até a sua Dimensão (da qual nós estamos também,

igualmente, muito próximos, isso sendo marcado pelas suas Comunhões, pelos seus Encontros, em diferentes
níveis, em diferentes estados da sua consciência de vigília ou de sono).

Compreender o princípio de não oposição e de não-resistência os leva a descobrir, bem depressa, os efeitos
do Abandono do Si e do Abandono à Graça e à Luz.

Em última análise, os comportamentos de vocês (individuais como coletivos) irão se tornar, sob o olhar da
personalidade, cada vez mais extremistas, mas eles apenas farão expressar (para a consciência expandida

Unificada, como para aquele instalado no Si) os últimos tormentos do esgotamento total das leis de resistência
e de oposição.

As fases finais provocando a ruptura de um equilíbrio antigo para obter bem mais do que um novo equilíbrio - a
Passagem do antigo ao novo Mundo, da consciência separada à consciência Unificada, da pessoa ao

Absoluto, da Terra de 3D à Terra de 5D -, não fazem qualquer diferença.
A ação dos Elementos é a mesma, para todos.

Simplesmente, a resistência ou a não resistência à ação dos Elementos será vivenciada de maneira diferente,
mas, entretanto, com o mesmo instante final que é, eu os lembro disso, a Liberdade e a Liberação.

As circunstâncias do que vocês têm que viver, sejam elas quais forem (na sua vida, nos seus relacionamentos,
no seu corpo ou nas interações realizadas em meio ao conjunto da comunidade humana), apenas representam,

em última análise, o que ocorre, no seu nível, na fase final da Luz estabelecendo-se inteiramente.

***

Resistência ou Abandono.
Oposição ou não oposição.

Daí decorrem as consequências visíveis, em vocês como sobre a Terra, precisamente, durante este período.
É apenas em função disso e absolutamente de nada mais.

O que significa que, se vocês forem capazes de deixar a Luz trabalhar, na totalidade, seja o que for que
aconteça, isso irá acontecer sempre sob a ação e a égide da Luz.

A matéria deve ser espiritualizada pela ação da Luz.
O que significa esta espiritualização da matéria?

Alguns a nomearam Ascensão, Translação Dimensional, Despertar, Liberdade e Liberação.
Será que a matéria, tal como vocês a conhecem neste plano, pode ser Liberada da sua própria lei de

causalidade?
Certamente que não.

Não há melhor maneira de vocês perceberem isso senão ver a diferença dos efeitos obtidos conforme vocês
resistem e se opõem, conforme vocês se Abandonam.

As circunstâncias da vida de vocês, como as circunstâncias deste mundo, frente à Luz, na impregnação da Luz
e no estabelecimento do reino da Luz, deixar-se-ão viver, precisamente, aí onde está a Terra, os seres

humanos, o sistema de controle do mental humano, assim como vocês mesmos, no nível de resistência ou de
Abandono à Luz.

 “Oferecer a outra face” é um ato de humildade extrema, mas certamente não de fraqueza.
Isso é uma força enorme já que esta força enorme não vem deste mundo, mas, sim, do outro lado do Véu, da
Consciência que, em vocês, permite justamente a Fluidez da Unidade, a realização do Si, assim como a não

interferência em meio às leis deste mundo.
Naturalmente, quanto mais o sistema de controle coletivo do mental humano (o peso do hábito e dos



automatismos) ver-se desaparecer sob a ação da Luz, mais as resistências deste sistema coletivo irão se
tornar aparentes e aparentemente violentas.

Lembrem-se de que isso apenas tem um tempo, em vocês como no exterior de vocês, e de que, se vocês
aceitarem, segundo o princípio da humildade, “nada ser”, tal como eu expressei em uma das minhas últimas
intervenções (ndr: intervenção de 02 de outubro de 2012) (2), praticamente ao mesmo tempo que a Estrela

TERESA DE LISIEUX (ndr: intervenção de 15 de outubro de 2012) (3), vocês irão apreender, por si mesmo,
não o sentido das minhas palavras, mas vocês irão viver diretamente a eficácia e a eficiência delas.

Lembrem-se: tudo ao que vocês se opõem, tudo ao que vocês resistem, reforça-se e se alimenta da sua
oposição e da sua resistência.

Isso é um primeiro passo, de algum modo, para a conscientização de que vocês mesmos criam a sua própria
realidade.

***

A realidade da Luz é imediata: não existe latência como no princípio de causalidade, o que significa que a
imediaticidade das reações, a imediaticidade das circunstâncias, até mesmo, da sua vida, vai colocá-los frente

a esse princípio, ou de resistência, ou de Abandono.
Cabe a vocês decidirem, mas eu posso lhes garantir, se isso já não tiver ocorrido, que o conjunto das

circunstâncias deste mundo, coletivas e individuais, irá lhes permitir, bem depressa, perceberem a diferença
entre os dois.

Isso se refere tanto à escolha dos seus alimentos, já discutido hoje (ndr: tema amplamente desenvolvido na
intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN em 03 de outubro de 2012) (4), como à escolha de vida, à escolha

da sua consciência.
Vocês serão confrontados, em uma espécie de causalidade imediata (devido à ação da Luz), com as próprias

consequências de uma escolha ou outra.
E qualquer escolha, em última análise, apenas resulta da sua capacidade para deixar a Luz trabalhar ou para

querer ali colocar a sua consciência pessoal.
Ver isso, ver a ação da Luz na matéria, deixar a matéria espiritualizar-se necessita, é claro, de deixar trabalhar o

Espírito, e a lei do Espírito, em oposição às leis da matéria.
Vocês são capazes, seja qual for a sua consciência, nesse momento, de perceberem, por vocês mesmos
(seja qual for a sua localização, sejam quais forem as condições da vida de vocês), o que significa o que eu

acabo de dizer, ou porque isso já chegou a vocês, ou porque isso está chegando, no nível coletivo.
A Luz, lembrem-se, jamais combate a Sombra: ela se estabelece e, a Sombra, desaparece por si só.

É o mesmo entre a sua consciência de Luz (ligada ao que vocês São, na Eternidade) e a consciência resistente
(ligada à consciência da personalidade).

Como isso foi dito de outras formas: o que acontece fora, acontece em vocês.
Os Elementos em operação, sobre o mundo, estão operando em vocês, da mesma maneira.

Do modo vocês se ajustarem à Luz (pela não resistência ou pela resistência), resulta e vai resultar, cada vez
mais, a maneira que vocês vivem este período.

***

A espiritualização da matéria (ou Ascensão da matéria) não é nada mais senão a aquisição, pela matéria, de
outro modo e de outro modelo Vibracional e de Consciência, acompanhando-se do desaparecimento da

matéria resistente inscrita em meio à falsificação.
Do seu ponto de vista (da consciência pessoal, coletiva ou individual), o resultado é, no entanto, exatamente o

mesmo, mas a vivência é profundamente diferente.
A qualidade dessa vivência, durante este período, é preponderante, ao mesmo tempo para o bem-estar e ao

mesmo tempo para encontrar a totalidade de quem vocês São, além de todo o Véu.
A espiritualização da matéria refere-se, é claro, a este corpo, pelos processos Vibratórios, pelas modificações

fisiológicas que foram descritas a vocês, hoje como em outros dias (ndr: ver especialmente os “Protocolos
Prioritários”) (5).

Vocês têm uma visão clara do que acontece em vocês.
O mundo, tal como conhecem, é uma referência, pois o que ali acontece, acontece em vocês do mesmo

modo, com mais ou menos sincronia, com mais ou menos evidência.
Mas vai chegar um momento em que, se vocês ainda duvidarem, vocês não poderão mais duvidar, não pela

crença, mas porque vocês irão vivê-lo.

***

Muitos de vocês foram afetados, durante esses últimos anos, por uma série de mudanças de equilíbrio com
relação às circunstâncias de vida como do seu próprio corpo.

Observem, real e concretamente, o resultado.
O que vocês se tornaram como consequência do que aconteceu a vocês?



Será que vocês estão ainda mais na resistência?
Ou será que vocês estão ainda mais no Abandono?

As circunstâncias atuais da sua vida dependem, então, da sua atitude em relação ao que a Vida e a Luz
ofereceram a vocês.

Não há punição, castigo, falha, senão para a personalidade, certamente não para aquele que está estabelecido
no Si ou no Absoluto.

As circunstâncias da Terra, associadas à ação dos Cavaleiros, visíveis sobre esta Terra ao mesmo tempo
pelas modificações dos sismos, dos vulcões, do vento, da água, são as mesmas que ocorrem em vocês.

A cada dia, doravante, a Luz vai chamá-los, de uma maneira ou de outra, bem além das nossas Comunhões e
das nossas Presenças, bem além da Presença de MARIA ou de URIEL, bem além da Presença de um Duplo

(seja ele qual for).
A Luz vai chamá-los, não como o Apelo de MARIA, mas lhes mostrando as circunstâncias da sua consciência,

assim como as circunstâncias da sua vida.
 Lembrem-se de que não há, através disso, de forma alguma que se julgar, nem que julgar seja quem for ou

quaisquer circunstâncias.
Mas, simplesmente, observar o que a Vida e a Luz deixam-se ver.

Observem que o que a Vida e a Luz deixam-se ver a vocês (na sua vida, no seu desenrolar, nos seus
acontecimentos) é capaz de facilitar a não resistência e, portanto, o Abandono à Luz (se isso já não tiver

ocorrido), o Abandono do Si, e a reintegração à sua Eternidade.
Quase nada irá importar para vocês, então, quando vocês tiverem realizado, eu diria, o seu Choque da

Humanidade, em vocês: nada mais poderá afetar a Consciência que vocês São.
Eu dou prosseguimento, assim, ao que pôde ser dito a vocês, por exemplo, hoje, pela MA ANANDA (ndr:
intervenção de MA ANANDA MOYI de 10 de novembro de 2012) (6), como por outros, simplesmente pela

visão da Terra enquanto Melquizedeque da Terra.
A Terra sempre irá manifestar uma compressão (algo comprimido): a matéria.
O Elemento Terra, cortado da sua Realidade e imobilizado, não Vibra mais.

***

Aliás, a adição da Luz em meio à matéria permitiu-lhes viver os mecanismos Vibratórios da Luz Vibral e realizar
uma série de transmutações, em vocês.

Hoje, não é questão de ir mais longe, mas de viver mais intensamente este princípio de resistência, de
oposição, ou então do Abandono, pelas próprias circunstâncias da sua vida e da vida sobre a Terra.

Até agora, vocês podiam fazer perguntas sobre o Abandono (do Abandono à Luz e do Abandono do Si) sem,
no entanto, conseguir encontrar uma resposta, nem mesmo vivê-la.

As circunstâncias coletivas vão fazer com que a pergunta não tenha mais necessidade de ser formulada,
porque vocês irão viver de um lado ou do outro: ou o lado da resistência, ou o lado do Abandono.

Mas, o simples fato de ver a resistência pelo que ela é, irá ocasionar uma maior facilidade para o Abandono.
Na maioria das vezes, as resistências da matéria, além do confinamento, resultam apenas dos hábitos.

Deste modo, então, o fim dos hábitos que já começou para muitos de vocês, através da modificação da sua
fisiologia (quer esteja ligada às necessidades alimentares, às necessidades afetivas, às necessidades sexuais

ou, ainda, às necessidades de sono), dá-lhes a prova (se vocês viverem isso) de que não existe qualquer
barreira que a Luz não possa eliminar, mesmo em relação à fisiologia da matéria.

Assim se modificam, por justaposição e sobreposição da consciência ordinária com a consciência Unitária, as
suas próprias condições de vida, agora.

***

O que os afetou, mais ou menos conscientemente, mais ou menos intensamente, a título individual, torna-se
simplesmente coletivo.

Isso irá aparecer no final da intervenção do Anjo URIEL, tendo dado a vocês, de algum modo, as últimas
ferramentas de ajuste à sua própria Presença, mais do que à sua própria resistência (ndr: ver os “Protocolos

Prioritários”) (5).
Eu os convido, então, não para analisar a fundo a sua vida, mas simplesmente para observar (no que acontece
em vocês como na sua vida, ao redor de vocês) qual é a sua reação, qual é o seu estado, qual é o seu estado

emocional, qual é o seu estado mental e qual é o seu estado de Paz.
Vocês sabem pertinentemente: a emoção não pode implicar na Paz, assim como o mental não pode implicar

na estabilidade e na Paz.
Cabe a vocês tirarem as conclusões e verem onde se colocar, em função da Luz, não mais somente na sua

pessoa, enquanto Libertador, mas no conjunto do processo de Liberação da Terra.
Aí estão alguns elementos de reflexão que eu tinha que dar a vocês.

Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas em relação a isso, então eu os escuto.



***

Pergunta: viver o estado de Graça e não ter mais vontade de “voltar a descer” é normal?

Mas quem quer voltar a descer, a não ser a própria personalidade?
Aquele que está na Graça não pergunta se ele vai descer ou subir de novo: ele É.

O estado de Graça (e vocês têm o exemplo, para isso, de algumas Estrelas que lhes contaram, um pouco,
sobre a vivência delas durante a encarnação) deixa-se ver o que é o Abandono à Luz e a resistência à Luz.

Perguntar sobre voltar a descer da Graça apenas faz manifestar uma resistência da personalidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em encarnação sobre esta Terra, eu lhes transmito todas as Bênçãos do Melquizedeque da
Terra.

E eu os convido então a posicionar-se, cada vez mais claramente, nos seus objetivos que, eu os lembro, não
podem ser um objetivo, diferido no tempo, da Luz, mas o objetivo da sua vida.

As circunstâncias da vida vão levá-los, bem depressa, a posicionar-se, definitivamente: é ou a Graça, ou o
resto.

Haverá cada vez menos meias-medidas ou ajustamento ou ambiguidade, entre a Graça e a personalidade.
Eu lhes digo até uma próxima vez, com todo o meu Amor.

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

1 – IRMÃO K (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-10-de-novembro-de-2012-autres.html

*

2 – PHILIPPE DE LYON (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html

*

3 – TERESA DE LISIEUX (15.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html

*

4 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

5 – PROTOCOLOS PRIORITÁRIOS
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

6 – MA ANANDA MOYI (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/ma-ananda-moyi-10-de-novembro-de-2012.html

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article502e.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-10_novembre_2012-article502e.pdf
10 de novembro de 2012

***
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